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ВСТУП 

 

Ратифікація Україною у 1997 році Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод (далі – Конвенція) відкрила нові горизонти для 

утвердження та забезпечення можливостей суб’єктів права. Проте, незва-

жаючи на цей позитивний крок, проблема щодо дотримання прав і свобод 

людини в нашій державі не лише не вирішилась, але й загострилась. 

Підтвердженням цьому виступає існуюча кількість звернень до Єв-

ропейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ, Страсбурзький суд, Суд 

Ради Європи) з боку осіб, що перебувають під юрисдикцією Української 

держави, кількість розглянутих справ проти України та справ, що пере-

бувають на розгляді в Суді Ради Європи (на кінець 2015 р. – 13850 

справ, що складає 21,4% від загальної кількості справ; на кінець 2016 р. 

– 18150 справ, або 22,8%; на кінець 2017 р. – 7100 справ, або 12,6%; на 

кінець 2018 р. – 7250 справ, або 12,9%; станом на 31.12.2019 – 8850 

справ, або 14,8%), невиконання до цього часу пілотного рішення Страс-

бурзького суду «Юрій Миколайович Іванов проти України», невжиття 

державою належних заходів на виконання квазіпілотних рішень ЄСПЛ, 

серед яких «Бурмич та інші проти України», «Каверзін проти України», 

«Харченко проти України», «Балицький проти України», «Вєрєнцов 

проти України», «Зеленчук і Цицюра проти України» та ін. 

Аналіз звітів Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ за 2015-

2019 роки дозволяє констатувати, що серед проявів порушення Украї-

ною взятих на себе міжнародних зобов’язань за Конвенцією і надалі за-

лишаються: невиконання рішень національних судових органів; жорс-

токе поводження з особами, котрі перебувають під контролем держави; 

порушення прав людини на справедливий судовий розгляд; обмеження 

свободи вираження поглядів, мирних зібрань, права володіння, користу-

вання та розпорядження об’єктами власності. 

Існування зазначеної критичної ситуації було підтверджено і на 

нещодавно проведеному в Україні VIII Міжнародному форумі з практи-

ки ЄСПЛ (22-23.11.2019), на якому за присутності суддів Суду Ради Єв-

ропи вже вкотре порушувалися питання щодо причин досі не усунутих 

українською владою системно-структурних проблем у сфері захисту 

прав людини, зокрема доступу до суду, умов тримання осіб під вартою, 

незалежності національних судових органів, методології виконання по-

станов Страсбурзького суду; на Другому щорічному форумі з виконан-
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ня рішень національних судів та рішень ЄСПЛ в Україні (01.10.2019), в 

ході проведення якого наголошувалося на відсутності ефективних та ре-

альних дій з боку держави в цьому напрямку та необхідності негайного 

впровадження попередньо задекларованих кроків. 

Зазначене породжує в суспільстві ряд актуальних та нагальних пи-

тань, серед яких: 1) чому з моменту ратифікації Конвенції і дотепер кі-

лькість звернень до Страсбурзького суду лише зростає; 2) чому міжна-

родні зобов’язання Української держави перед Радою Європи залиша-

ються декларацією; 3) чому прийнятий спеціальний Закон України «Про 

виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ» виявився недостат-

ньо ефективним; 4) чому рівень довіри до ЄСПЛ є значно вищим, ніж до 

національних судів. Критична маса такого роду запитань з необхідністю 

вимагає нового підходу до дослідження й осмислення цієї проблеми. 

Протягом означеного проміжку часу вітчизняними та зарубіжними 

правниками було підготовлено низку наукових праць, присвячених різ-

ним аспектам дотримання та виконання норм Конвенції на національ-

ному рівні, ознайомлення з якими дало можливість сформувати систем-

не уявлення про існуючі проблеми у цій царині. Однак слід констатува-

ти, що дослідження практики ЄСПЛ та Конвенції носили здебільшого 

різноплановий характер, а спроби правників дати відповідь на питання 

щодо ефективного функціонування Страсбурзького правозахисного ме-

ханізму, в тому числі і для України, мали своєю метою висвітлити лише 

окремі існуючі проблеми. В той же час автором це питання досліджено 

як цілісне та багатоаспектне, а підготовлена праця дає можливість по-

дивитися на нього системно. 

Слід зауважити, що розроблені вітчизняною доктриною теорії пра-

вового впливу та правового регулювання в основному зорієнтовані на 

таке основне джерело національного права, як нормативно-правовий 

акт, що вимагає уточнення окремих теоретичних положень стосовно 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод як міжна-

родного договору та практики Суду Ради Європи як складного правово-

го феномену. Окремі теоретичні положення, що торкаються природи 

окреслених правових явищ, явно носять дискусійний характер.  

Посилює актуальність тематики і той факт, що окремі проблемні 

питання, пов’язані з механізмом імплементації рішень ЄСПЛ в націона-

льній правовій системі, дотепер не знайшли свого однозначного вирі-

шення в сучасній правничій науці, а при їх висвітленні не приділено на-

лежної уваги аспектам впливу практики Страсбурзького суду передусім 

на правосвідомість суб’єктів, що наділені державно-владними повнова-

женнями та є потенційними порушниками конвенційних норм.  
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Отже, наразі в юридичній науці відсутнє комплексне наукове дос-

лідження, що охоплювало б питання з’ясування як правової природи 

практики ЄСПЛ, так і впливу рішень Суду Ради Європи на освітню і на-

укову діяльність та юридичну практику. Нерозробленість такої концеп-

ції не дає можливості розв’язання низки загальнотеоретичних та прак-

тичних проблем.   

Теоретичним та методологічним підґрунтям дослідження стали ро-

боти вітчизняних і зарубіжних теоретиків права, зокрема: 

С.С. Алексєєва, С.П. Головатого, Д.А. Гудими, С.Д. Гусарєва, 

В.В. Дудченко, М.С  Кельмана, Д.А. Керімова, С.А. Комарова, О.М. Ку-

ракіна, А.М. Кучука, В.В. Лемака, А.В. Малько, Ю.М. Оборотова, 

О.В. Петришина, П.М. Рабіновича, Н.Н. Рассолова, І.А. Сердюка, 

С.Г. Стеценка, О.Ф. Скакун, О.Д. Тихомирова, М.В. Цвіка, 

О.Н. Ярмиша та ін. 

Вагомий внесок у розробку питань щодо розуміння юридичної при-

роди рішень та практики Суду Ради Європи, а також виконання його 

постанов зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: 

В.З. Абдрашитова, Є.С. Алісієвич, К.В. Андріанов, О.В. Базов, 

С.Ю. Бутенко, В.Г. Буткевич, Л.Г. Гусейнов, О.В. Девятова, 

А.В. Деменєва, Т.І. Дудаш, І.П. Іванець, В.В. Капустинський, 

О.Ю. Кайдаш, В.П. Кононенко, У.З. Коруц, А.О. Корниліна, 

О.О. Кочура, І.Ю. Кретова, Д.В. Кухнюк, І.В. Лаптєва, С.П. Матвєєва, 

І.С. Метлова, П.В. Пушкар, П.М. Рабінович, Н.М. Раданович, 

О.В. Сердюк, О.В. Соловйов, О.О. Сорока, Д.М. Супрун, В.А. Туманов, 

О.Я. Трагнюк, В.Г. Уваров, С.Є. Федик, Т.І. Фулей, Ю.Б. Хім’як, 

С.В. Шевчук, Г.Ю. Юдківська, І.Я. Яковюк та ін. 

Метою цього дослідження є вирішення існуючої теоретичної про-

блеми, пов’язаної з розробкою науково обґрунтованої концепції впливу 

практики Страсбурзького суду на юридично значущу діяльність в Україні. 

Досягнення зазначеної дослідницької мети зумовило необхідність 

розв’язання таких задач: 

- визначити стан та методологію наукових досліджень практики 
Суду Ради Європи та її впливу на юридичну діяльність в Україні; 

- розкрити зміст поняття «практика Європейського суду з прав лю-
дини», виокремити його суттєві ознаки та визначити структуру одной-

менного явища правової дійсності; 

- з’ясувати юридичну природу рішень Суду Ради Європи, провести 

їх видову диференціацію, визначити функції постанов цієї міжнародної 

правозахисної інституції, а також значення окремої думки судді Страс-

бурзького суду для правової доктрини та юридичної практики; 
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- розкрити зміст поняття «механізм імплементації постанов ЄСПЛ 

в національній правовій системі», визначити його структуру й  охарак-

теризувати окремі елементи; 

- обґрунтувати теоретичну модель багатоаспектного впливу прак-
тики Суду Ради Європи на юридичну діяльність в Україні (освітню, на-

укову, правотворчу, правоінтерпретаційну та правозастосовну). 

Об’єктом дослідження є юридична практика інститутів Страсбур-

зького правозахисного механізму та її вплив на національні правові сис-

теми держав-учасниць Конвенції про захист прав людини і основопо-

ложних свобод. 

Предметом дослідження є вплив практики Європейського суду з 

прав людини на юридичну діяльність в Україні. 

Джерельну основу цього дослідження склали: національне законо-

давство, в тому числі міжнародні договори, ратифіковані Парламентом 

України, публікації вітчизняних та зарубіжних науковців у друкованих 

та електронних виданнях, що присвячені різним аспектам дослідження 

практики Страсбурзького суду. 

Емпіричну основу роботи становлять: матеріали статистичної звіт-

ності Міністерства юстиції України щодо кількості звернень до Суду 

Ради Європи та стану виконання його рішень у справах проти України, 

постанови ЄСПЛ, що ухвалені як проти України, так й інших держав-

учасниць Конвенції, практика Комітету Міністрів Ради Європи щодо 

імплементації рішень Страсбурзького суду в національний правопоря-

док, щорічні звіти про результати діяльності Урядового уповноваженого 

у справах Європейського суду з прав людини.  

Висловлюю щиру вдячність за підтримку, допомогу та професійні 

поради науковому консультанту – доктору юридичних наук, професору, 

член-кореспонденту НАПрН України С.Г. Стеценку, під керівництвом 

якого підготовлена ця наукова праця.   

Окремі слова подяки рецензентам монографії – докторам юридич-

них наук, професорам Л.Р. Наливайко, О.Д. Тихомирову та 

В.О. Серьогіну, конструктивні зауваження яких сприяли удосконаленню 

змісту наукових положень роботи. 

Висловлюю слова вдячності і колегам по кафедрі теорії та історії 

держави і права Дніпропетровського державного університету внутріш-

ніх справ, передусім І.А. Сердюку та В.О. Боняк, допомога та поради 

яких сприяли написанню та виданню монографії. 
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Розділ 1 

СТАН І МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ  

ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ЮРИДИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 

 

 

1.1. Практика Європейського суду з прав людини та її вплив на 

юридичну діяльність в Україні як предмет наукових розвідок 

 

Сучасний стан розвитку національної правової доктрини свідчить 

про актуалізацію та активізацію наукових пошуків, присвячених різним 

аспектам Страсбурзького правозахисного механізму. Така наукова ситу-

ація обумовлена різними чинниками, а саме: 1) визнанням практики 

ЄСПЛ поряд з Конвенцією про захист прав людини і основоположних 

свобод джерелом права на законодавчому рівні; 2) складністю юридич-

ної природи рішень Суду Ради Європи і, як наслідок, неоднозначністю 

підходів до пояснення цього явища правової дійсності; 3) визначенням 

порядку виконання рішень Страсбурзького суду окремим законом; 

4) організаційно-правовими засадами діяльності та повноваженнями 

ЄСПЛ, що визначені Конвенцією, а також Регламентом Страсбурзького 

суду; 5) особливим порядком звернення до цієї міжнародної правозахи-

сної інституції та кількістю скарг до неї у зв’язку з порушенням конвен-

ційних норм Українською державою. 

Висвітлюючи існуючий стан наукових досліджень практики ЄСПЛ 

та її впливу на юридичну діяльність, вважаємо методологічно корект-

ним підхід, за якого результати наукової діяльності вчених з цієї тема-

тики слід проаналізувати з урахуванням вищезгаданих чинників, відда-

ючи перевагу ґрунтовним (дисертаційним та монографічним) науковим 

працям. 

Зауважимо, що одним з існуючих напрямків у рамках окресленого 

предмета наукового дослідження є організаційні та правові засади дія-

льності Європейського суду з прав людини. 

Зокрема, в роботі Д.М. Супрун детально досліджено питання орга-

нізаційної побудови ЄСПЛ, проаналізовано правові засади компетенції 

Страсбурзького суду, з’ясовано основні властивості та стадії процедури 

розгляду індивідуальних заяв. З позиції правника, вдосконалення струк-

турної побудови ЄСПЛ може здійснюватися через радикальний перег-
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ляд уявлення про місце та роль Суду у системі органів Ради Європи та в 

загальному міжнародно-правовому контексті. Результатом цього має 

стати або надання Суду окремого статусу в рамках Ради Європи з від-

повідним перерозподілом людських та бюджетних ресурсів або відо-

кремлення Суду в окрему міжнародну інституцію з незалежним стату-

сом та бюджетом
1
.  

Однак позиція автора про необхідність зміни правового статусу 

Страсбурзького суду має і своїх опонентів. Так, наприклад, Д.О. Дика 

вважає, що існуюча залежність ЄСПЛ від Ради Європи не створює скла-

днощів у роботі Міжнародного суду, навпаки – близькість ідей та цін-

ностей щодо захисту прав людини є суттєвим об’єднувальним чинни-

ком вказаних європейських інституцій, а поєднання юридичних та полі-

тичних важелів впливу на держав-порушниць Конвенції варто розгляда-

ти як додатковий гарантійний механізм. На думку вченої, сьогодні єди-

ною серйозною проблемою у функціонуванні ЄСПЛ є невпинне збіль-

шення скарг, тому з метою покращення організаційно-правових засад 

функціонування ЄСПЛ доцільно удвічі збільшити його суддівський ко-

рпус, щоб кількість суддів становила подвійну чисельність Високих до-

говірних держав
2
. 

Питання структури та складу ЄСПЛ, притаманні йому процедури, а 

також правові акти, що регламентують діяльність Суду Ради Європи, 

були предметом дослідження В.А. Капустинського. Аналізуючи різні 

редакції Регламенту, правник акцентує, що його постійні зміни свідчать 

про швидке реагування Ради Європи і Суду на постійні політичні та со-

ціально-економічні зміни, які відбуваються в Європі, про перманент-

ність процесу вдосконалення системи захисту прав людини, що застосо-

вується цим органом Ради Європи. Як зауважує автор, разом із Регламе-

нтом постійно вдосконалюються порядок та організація роботи Суду, 

його канцелярії, посилюються вимоги до якості та змісту судового про-

вадження
3
.  

Проблеми функціонування, досвід організації та особливості діяль-

ності Страсбурзького суду також стали предметом монографічного дос-

                                                           
1
 Супрун Д.М. Організаційно-правові засади та юрисдикційні основи діяльності Єв-

ропейського Суду з прав людини: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. Київ, 2002. 

С. 13-15.  
2
 Дика Д.О. Організаційно-правові аспекти діяльності Європейського суду з прав 

людини в контексті європейських стандартів. Актуальні проблеми міжнародних відносин, 

2011. Випуск 99 (частина ІІ). С. 147. 
3
 Капустинський В.А. Вплив діяльності Європейського суду з прав людини на фор-

мування національних правозахисних систем і дотримання державами стандартів захисту 

прав людини: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. Київ, 2006. С. 12-13. 
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лідження авторського колективу вчених Національного університету 

«Одеська юридична академія». Авторами видання, серед яких С.В. Кі-

валов, О.К. Вишняков, Т.О. Анцупова, здійснено аналіз як теоретичних, 

так і практичних питань, пов’язаних з матеріально-правовою та проце-

суальною складовою діяльності Європейського суду
1
. 

Склад, процедура та організаційна структура Європейського суду з 

прав людини висвітлювалися і в дослідженні О.В. Сердюка
2
 та деяких 

інших правників.  

На окрему увагу заслуговують наукові праці вчених, які в своїх ро-

ботах приділили увагу юридичній природі рішень та практики Страс-

бурзького суду, висновки про які характеризуються полісемічністю.  

Так, як наголошує у своїй роботі Е.В. Шишкіна, правовим 

інструментарієм, який застосовує Європейський суд для впровадження 

концепції заборони неналежного поводження з людиною, є його 

рішення, які за своєю природою можуть бути або юридично-

теоретичними, або правозастосовними. Вони виступають у зовнішній 

(акт-форма) та внутрішній (зміст) формі
3
.  

У свою чергу, В.П. Кононенко доходить висновку, що рішення 

ЄСПЛ є прецедентами тлумачення Європейської конвенції 1950 року, з 

чого випливає, що ці рішення є джерелом тлумачення останньої
4
.   

Як акти тлумачення-роз’яснення розглядає рішення Євросуду і 

С.Є. Федик, який зазначає, що вони можуть бути: 1) офіційним казуаль-

ним тлумаченням стосовно вирішуваної Євросудом справи, оскільки 

вони є формально обов’язковими до виконання лише її сторонами; 

2) неофіційним нормативним тлумаченням: а) для країн-відповідачів у 

процесі вирішення ними подібних справ на національному рівні; б) при 

застосуванні рішень Євросуду у внутрішній юридичній практиці інших 

держав-учасниць; в) стосовно подальшої правотлумачної практики са-

                                                           
1
 Effectiveness of the European court of human rights: challenges and solutions: mono-

graph / S.V. Kivalov, O.K. Vyshniakov, N.I. Sevostianova, T. Antsupova, B. Gronowska, 

A. Fedorova; Nat. univ. «Odessa law acad.». Odessa: Yurydychna lit., 2014. 326 c. 
2
 Сердюк О.В. Склад, процедура та організаційна структура Європейського Суду з 

прав людини. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і осно-

воположних свобод: компендіум / О.В. Сердюк та ін.; за заг. ред. О.В. Сердюка, І.В. Яко-

вюка. Харків: Право, 2017. С. 30-34. 
3
 Шишкіна Е.В. Концепція заборони неналежного поводження з людиною та її еволюція 

в діяльності Ради Європи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Київ, 2009. С. 15-16. 
4
 Кононенко В.П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського 

суду з прав людини: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Київ, 2009. С. 17. 
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мого Євросуду
1
. 

На думку Т.І. Дудаш, рішення ЄСПЛ слід розглядати як правотлу-

мачний, а точніше правоконкретизаційний прецедент, а саме як право-

застосовний акт, в якому через правила розуміння змісту конкретизу-

ються норми Конвенції і який має прецедентний характер для самого 

Суду та правотворче значення для правових систем держав-учасниць 

Конвенції
2
. Схожу позицію висловлює і У.З. Коруц, яка наголошує, що 

до основних особливостей юридичної природи рішень ЄСПЛ слід від-

носити правоінтерпретаційний, правоконкретизаційний (завдяки поло-

женню рішень здійснюється тлумачення норм Конвенції, а також конк-

ретизація окремих положень), правозастосовний, правотворчий харак-

тер, що підтверджується впливом на правові системи держав-учасниць 

Конвенції
3
.  

У роботі Д.Ю. Хорошковської відстоюється позиція, що рішення 

Європейського суду необхідно розцінювати як судові прецеденти, які 

мають обов’язкову силу для українських судів та інших правозастосо-

вувачів в контексті тлумачення Європейської конвенції, а також прото-

колів до неї
4
. 

Ідея подвійного нормативного характеру рішень ЄСПЛ обґрунтову-

ється у праці О.М. Ярошенко. З позиції вченого, якщо Суд при вирі-

шенні справи дійде висновку, що певні приписи трудового законодавст-

ва України суперечать нормам Конвенції про захист прав і основополо-

жних свобод людини, суди до внесення відповідних змін до національ-

ного трудового законодавства в аналогічних ситуаціях повинні керува-

тися рішенням цього Суду. Автором з’ясовано, що прецедентне право 

Євросуду утверджує пріоритет названої Конвенції над національними 

конституціями: цілі цього міжнародного акта можуть бути досягнуті, 

якщо він буде мати вищу юридичну силу над будь-якою нормою націо-

нального закону, у тому числі й над національною Конституцією
5
. 

Схожу позицію відстоює і В.П. Паліюк, який зазначає, що, оскільки 

                                                           
1
 Федик С.Є. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за мате-

ріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України): 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2002. С. 17. 
2
 Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини: навч. посіб. 3-тє видання, 

стереотипне. Київ: Алерта, 2016. С. 129. 
3
 Коруц У.З. Міжнародно-правовий захист права на справедливий судовий розгляд в 

практиці Європейського суду з прав людини та правозастосовна практика України: авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Київ, 2015. С. 13. 
4
 Хорошковська Д.Ю. Роль судової практики в системі джерел права України: теоре-

тико-правове дослідження: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2006. С. 17. 
5
 Ярошенко О.М. Джерела трудового права України: автореф. дис. ... д-ра юрид. на-

ук: 12.00.05. Харків, 2007. С. 7. 
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Україна є членом Ради Європи, принципи і норми Європейського Спів-

товариства (положення Конвенції та рішення Суду) в ієрархії джерел на-

ціонального права займають найвище місце. За юридичною силою вони 

мають верховенство навіть над Основним Законом нашої держави
1
. 

На обов’язковому характері прецедентів ЄСПЛ для судів загальної 

юрисдикції наголошує і М.В. Мазур. Однак, з погляду правника, вітчиз-

няний суд може відмовитися від їхнього застосування у випадку, якщо: 

1) національне законодавство встановлює вищі стандарти прав і свобод 

людини, ніж відповідний прецедент ЄСПЛ; 2) є потреба відокремитися 

від прецеденту ЄСПЛ через розумну відмінність у фактах справ. Як за-

значає автор, при визначенні меж впливу прецедентів ЄСПЛ на практи-

ку КСУ потрібно виходити з особливої правової природи останнього як 

єдиного органу конституційної юрисдикції, тому вони мають для КСУ 

не обов’язковий, а переконливий характер
2
. 

Дещо іншу позицію з цього приводу висловлює К.В. Андріанов, 

який вказує, що рішення ЄСПЛ, в тому числі й у справах, де дана дер-

жава виступає як відповідач, не має характеру обов’язкового прецеден-

ту для органів всіх гілок влади даної або інших держав-учасниць
3
.  

Прихильником такої ідеї є і С.І. Палешник, який наголошує, що рі-

шення Суду здебільшого мають обов’язковий характер лише для нього 

самого, тому стверджувати, що вони є джерелом права для вітчизняного 

законодавства є не зовсім доцільно, оскільки ЄСПЛ не творить право. 

Таким чином, буде доречним указувати на те, що його рішення висту-

пають джерелом тлумачення тільки для Європейської конвенції з прав 

людини та є правозастосовними актами, які поєднують у собі й певні 

властивості актів правоінтерпретаційних, а тому вони займають промі-

жне становище між прецедентами системи загального права та правоза-

стосовною практикою, що існує в системі романо-германського права
4
.    

Долучаючись до дискусії з приводу юридичної природи рішень 

ЄСПЛ, С.П. Головатий наголошує, що хибними є погляди вітчизняних 

авторів стосовно того, що діяльність Страсбурзького суду «ґрунтується 

на доктрині судового прецеденту (stare decisis)» або що Суд «із самого 

                                                           
1
 Паліюк В.П. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та 

основних свобод. Київ: Фенікс, 2004. С. 14. 
2
 Мазур М.В. Акти органів судової влади як джерело конституційного права Украї-

ни: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2009. С. 11. 
3
 Андріанов К.В. Роль контрольного механізму Конвенції про захист прав і основних 

свобод людини в процесі реалізації її норм: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. 

Київ, 2002. С. 10-11. 
4
 Палешник С.І. Тлумачення в судовій практиці: поняття, особливості, види: дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2016. С. 152. 
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початку став на позицію доктрини судового прецеденту», а напрацьова-

ні Судом рішення слід сприймати як «прецедентне право» тощо. Аналіз 

доводить, що Суд поклав в основу своєї діяльності зовсім іншу, ним же 

висунуту доктрину – еволютивного тлумачення, за якої Конвенція є 

«динамічним і живим інструментом»
1
.  

В аспекті досліджуваної проблематики актуальною видається і по-

зиція Є.В. Попко, що рішення ЄСПЛ як окремий вид правових актів Ра-

ди Європи є формою та джерелом лише системи права Ради Європи та 

джерелом її прецедентного права (case law)
2
.  

Значну наукову цінність у контексті предмета нашого дослідження 

становлять роботи, що були підготовлені науковими співробітниками 

Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного бу-

дівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових 

наук України. 

З погляду її провідних фахівців, а саме П.М. Рабіновича та 

Н.М. Радановича, правова природа рішень Європейського суду розкри-

вається через їх відмінності від рішень національних судів. По-перше, 

рішення ЄСПЛ завжди звернені до держави як до суб’єкта і національ-

ного, і міжнародного прав. По-друге, рішення Страсбурзького суду, на 

відміну від актів національних судових органів, містять тлумачення-

роз'яснення, які потім функціонують як складові механізму правового 

регулювання, не вичерпуючись разовим виконанням рішення, а отже 

набувають загального прецедентного характеру. По-третє, означене рі-

шення, на відміну від акта національного суду, є актом казуального офі-

ційного тлумачення та актом правозастосування щодо конкретної дер-

жави і водночас актом загального неофіційного тлумачення стосовно 

інших держав. На думку правників, перелічені відмінності вказують на 

певну специфіку рішень Суду як зразків прецедентного права
3
.  

У науковій площині досі тривають дискусії і щодо розуміння сут-

ності категорії «практика ЄСПЛ» та доцільності її визнання джерелом 

права.  

Так, наприклад, з позиції О.В. Соловйова, практику ЄСПЛ як дже-

рело права в Україні складають, по-перше, лише правоположення, які 

відтворені у мотиваційних частинах принаймні двох рішень Страсбур-

                                                           
1
 Головатий С. Про людські права: лекції. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. С. 355. 

2
 Попко Є.В. Юридична природа актів Ради Європи: автореф. дис. ... канд. юрид. на-

ук: 12.00.11. Київ, 2015. С. 17. 
3
 Рабінович П.М., Раданович Н.М. Європейська конвенція з прав людини: проблеми 

національної імплементації (загальнотеоретичні аспекти). Праці Львівської лабораторії 

прав людини і громадянина НДІ держ. будів. та місц. самовряд. АПрН України; Серія 1: 

Дослідження і реферати; Вип. 4. Львів: Астрон, 2002. С. 148-152. 
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зького суду в аналогічних справах. По-друге, таку практику Суду Ради 

Європи уособлюють не всі правоположення, сформульовані ним при 

мотивації своїх рішень, а лише ті з них, які або конкретизують існуючи 

абстрактні приписи Конвенції, або ж заповнюють прогалини у правово-

му регулюванні, що здійснюється цими приписами
1
. 

На переконання О.О. Кочури, під практикою ЄСПЛ як джерела 

права слід розуміти частину правового досвіду і результатів діяльності 

ЄСПЛ та Європейської комісії з прав людини, що виражається в їх офі-

ційних актах (рішеннях, постановах, ухвалах), які набрали чинність та 

містять важливі й актуальні правові позиції обов’язкового чи перекон-

ливого характеру щодо прав і свобод людини і громадянина
2
. 

Вченими Харківської школи міжнародного права, серед яких 

О.В. Сердюк, Ю.В. Щокін та І.В. Яковюк, наголошується і на тому, що 

розуміння поняття «практика ЄСПЛ» залежить від контексту його за-

стосування. У широкому сенсі його зміст може охоплювати будь-яку 

багатоаспектну діяльність Суду щодо розгляду численних скарг. У ву-

зькому – це певний уривок мотивувальної частини рішення ЄСПЛ, в 

якому міститься загальне тлумачення відповідної норми Конвенції щодо 

її застосування до врегулювання спірних правовідносин за конкретною 

справою. У цьому сенсі, на думку правників, більш вдалим можна вва-

жати вислів «правова позиція»
3
.  

Особливий внесок в дослідження юридичної природи практики 

ЄСПЛ в загальнотеоретичній площині зроблено видатним професором 

та академіком НАПрН України П.М. Рабіновичем, яким підготовлено 

низку наукових праць, серед яких: «Знання практики ЄСПЛ як переду-

мова ефективного використання механізму їх захисту в Україні»; «Фе-

номен права в інтерпретації Страсбурзького суду (до 50-річчя Європей-

ського суду з прав людини)»; «Діалектичний підхід у практиці Європей-

ського суду з прав людини»; «Європейська конвенція з прав людини: 

проблеми національної імплементації (загальнотеоретичні аспекти)»; 

«Верховенство права (за матеріалами практики Страсбурзького Суду)»  

та багато інших. 

                                                           
1
 Соловйов О.В. Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики 

Страсбурзького суду в Україні (загальнотеоретичні аспекти): автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.01. Львів, 2011. С. 13. 
2
 Кочура О.О. Європейський суд з прав людини в конституційно-правовому механі-

змі захисту прав і свобод громадян України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. 

Харків, 2015. С. 15. 
3
 Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основополож-

них свобод: компендіум / О.В. Сердюк та ін.; за заг. ред. О.В. Сердюка, І.В. Яковюка. Ха-

рків: Право, 2017. С. 18. 



Завгородній В. А. 

16 

Не менш важливе значення мають роботи, в яких висвітлювалися 

питання звернення до Європейського суду з прав людини. Їх дослі-

дження є необхідним, зважаючи на те, що вони (звернення), а точніше їх 

кількість, є показником ефективності діяльності органів державної вла-

ди щодо виконання Україною міжнародних зобов’язань перед Радою 

Європи у сфері прав людини. 

Однією із перших комплексних праць у цьому напрямку стала ро-

бота Л.М. Липачової, присвячена дослідженню конституційного права 

людини та громадянина на звернення за захистом своїх прав і свобод до 

ЄСПЛ, а також механізму його реалізації індивідуальними та колектив-

ними суб’єктами в Україні. Вченою розкривається зміст вищезазначено-

го суб’єктивного права, сформульовано його дефініцію, розглянуто пи-

тання конституційного регулювання форм, процедур та механізмів зве-

рнення до ЄСПЛ
1
. 

Важливе значення з цього питання має наукове видання за загаль-

ною редакцією В.В. Лутковської, що торкається порядку звернення 

громадян України за захистом до ЄСПЛ та подання заяв до нього, хара-

ктеристики процесу розгляду справ, розгляду статей Конвенції про за-

хист прав людини та основоположних свобод, скарги на порушення 

яких є найпоширенішими
2
. 

Особливості звернення громадян та неурядових організацій до Єв-

ропейського суду з прав людини висвітлено у роботі І.В. Дмитриченка. 

Автором розроблено рекомендації щодо підготовки індивідуальних заяв 

до цієї міжнародної судової установи, висвітлено порядок звернення до 

ЄСПЛ, визначено суб'єкти подання індивідуальної заяви
3
. 

Дослідженню міжнародно-правової регламентації, практики реалі-

зації та тенденцій розвитку звернення до ЄСПЛ в контексті здійснення 

права на доступ до правосуддя присвячено працю Н.І. Севастьянової. 

Специфіку права на звернення з індивідуальною заявою правником ві-

дображено в понятті «міжнародно-правовий механізм доступу до 

ЄСПЛ», що містить необхідні параметри, які є передумовою реалізації 

права на звернення з індивідуальною заявою, представляючи собою су-

купність міжнародно-правових норм та засобів, що існують у формі трі-

ади об'єднаних між собою структурно-функціональними зв'язками ком-

                                                           
1
 Липачова Л.М. Реалізація конституційного права людини та громадянина на звер-

нення за захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини: автореф. дис. 

... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2002. 20 с.  
2
 Європейський суд з прав людини. Організація, діяльність, процес / ред.: 

В.В. Лутковська. Київ: Праксіс, 2005. 166 c. 
3
 Дмитриченко І.В. Звернення громадян та неурядових організацій до Європейського 

суду з прав людини: навч.-практ. посіб. Миколаїв: Атол, 2006. 59 c. 
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понентів: юрисдикції Суду, субсидіарної природи Суду та умов прийня-

тності індивідуальних заяв
1
. 

Значну увагу суб’єктам звернення та порядку подання скарги до 

Європейського суду приділено у роботі М.В. Мазура, С.Р. Тагієва, 

А.С. Беніцького та В.В. Кострицького. Правниками виокремлено різні 

категорії заявників до ЄСПЛ, охарактеризовано поняття «жертва», ви-

значено гарантії практичного здійснення права на звернення до Страс-

бурзького Суду, охарактеризовано привілеї та імунітети осіб, які беруть 

участь у процесі. Вченими також висвітлено основні правила подання 

скарги до ЄСПЛ, розглянуто критерії прийнятності заяв, з’ясовано пи-

тання надання безкоштовної правової допомоги заявникам
2
.    

Процедуру звернення громадян України до ЄСПЛ висвітлено і у 

монографічній праці авторського колективу у складі: В.М. Бесчастного, 

О.В. Філонова, В.М. Субботіна та А.М. Тітова
3
. Поряд з цим вченими 

визначено основні цілі і завдання Суду Ради Європи як міжнародного 

інституту захисту прав людини. 

Серед наявних наукових праць, що складають наступну групу робіт, 

слід виокремити ті, безпосереднім предметом дослідження яких стала ді-

яльність ЄСПЛ щодо реалізації власних повноважень (юрисдикція Між-

народного суду Ради Європи). Вважаємо цей напрямок дослідження од-

ним із ключових, зважаючи на те, що розуміння правової природи діяль-

ності Страсбурзького суду дозволяє сформувати об’єктивне уявлення і 

про юридичну природу її результатів (рішень Суду).     

Юрисдикція ЄСПЛ, як зауважує О.В. Базов, є комплексним понят-

тям, що визначає вичерпний обсяг його повноважень, передбачених 

Конвенцією та Протоколами до неї, сферу функціонування судової вла-

ди Ради Європи, компетенцію Суду з розгляду конкретної справи та 

обов’язковість його рішення. Вона поширюється як безпосередньо на 

всі питання тлумачення і застосування Конвенції та Протоколів до неї, а 

також надання консультативних висновків з правових питань, так і на 

забезпечення реалізації таких фундаментальних принципів права Ради 

Європи, як верховенство права та здійснення прав людини і основопо-

                                                           
1
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М.В. Мазур, С.Р. Тагієв, А.С. Беніцький, В.В. Кострицький; відп. ред. В.М. Карпунов. Лу-

ганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. С. 80-95. 
3
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ложних свобод
1
.  

З погляду І.Ю. Дір, Європейський суд з прав людини має чотири 

аспекти юрисдикції: предметну юрисдикцію (ratione materiae), юрисди-

кцію за колом суб'єктів (ratione personae), територіальну юрисдикцію 

(ratione loci) та юрисдикцію у часі (ratione temporis). Як міждержавні 

справи, так і індивідуальні заяви мають відповідати умовам всіх видів 

юрисдикції
2
. 

Як наголошує вже згаданий дослідник О.В. Базов, ЄСПЛ при здійс-

ненні тлумачення положень Конвенції не виконує правотворчу функ-

цію, оскільки такі повноваження не визначені для нього Конвенцією. 

Суд лише інтерпретує положення Конвенції, повністю підпорядковуючи 

свою правотлумачну діяльність змісту ЄКПЛ
3
. 

Подібну позицію в своїй роботі висловлює і вчений У.З. Коруц, яка 

зазначає, що ЄСПЛ не створює правові норми, а застосовує ті норми, які 

вже містяться в Конвенції про захист прав людини та Протоколах до 

неї. Відповідно, рішення ЄСПЛ можна розглядати як правоконкретиза-

ційний, правозастосовний акт, через правоположення якого конкрети-

зуються норми Конвенції і який має прецедентний характер для самого 

Суду та правотворче, правоінтерпретаційне значення для правових сис-

тем держав – учасниць Конвенції
4
. 

Дещо іншу позицію з цього приводу висловлює С.В. Шевчук, який 

зауважує, що акти Європейського суду з прав людини мають нормативні 

прояви. Крім того, Закон України «Про виконання рішень та застосуван-

ня практики ЄСПЛ» від 23 лютого 2006 року визнає, що практика Суду є 

джерелом права в Україні. В актах КСУ вже містяться посилання на Кон-

венцію та на рішення ЄСПЛ, що є, по суті, визнанням їх нормативного 

змісту. Така ж практика складається у судах загальної юрисдикції
5
. 

Підтримують таку ідею й інші правники. Серед них Д.М. Супрун, 

який зазначає, що визнання нормативного характеру юриспруденції Єв-

ропейського суду з прав людини є, з одного боку, необхідною умовою 

існування європейської системи захисту прав людини, а з іншого – важ-

ливим чинником розвитку сучасного міжнародного права
6
, та 
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В.А. Капустинський, який відстоює ідею нормотворчої діяльності 

ЄСПЛ у контексті формування національних правозахисних систем та 

наголошує на важливості застосування судового прецеденту Європей-

ського суду як одного із основних джерел національного права та необ-

хідність використання його при прийнятті судових рішень національ-

ними судами
1
.   

В аспекті питання, що розглядається, актуальними видаються ви-

сновки К.О. Клименко, який встановив чотири основні прояви нормати-

вності юриспруденції Європейського Суду, а саме: 1) нормативність, 

прямо посилена Конвенцією: тлумачення таких норм національними 

судовими інстанціями не повинно обмежувати сферу застосування са-

мої норми та має здійснюватись у чіткій відповідності до правил юрис-

пруденції Суду; 2) нормативність, посилена Судом непрямим чином: 

постійна юриспруденція Суду (правила юриспруденції, нормативність 

яких має обов’язковий характер стосовно їх змісту та застосування); 

3) м’яка чи змінна нормативність юриспруденції Суду: носить характер 

обов’язкового змісту, але необов’язкового застосування; 4) норматив-

ність юриспруденції Суду стосовно держави-відповідача та стосовно 

третіх держав
2
. 

Особливості тлумачення юридичних норм Європейським судом до-

сліджено у праці П.М. Рабіновича та С.Є. Федика. Вченими обстоюєть-

ся позиція про те, що головною метою Конвенції є пошук справедливо-

го балансу між інтересами суспільства та окремого індивіда. Саме для 

досягнення цієї мети і здійснюється тлумачення (за певними способами 

та за «обсягом») конвенційних норм стосовно прав і свобод людини. На 

думку дослідників, процес тлумачення Конвенції підпорядкований ком-

плексній і взаємозалежній системі принципів, які скеровують інтерпре-

тацію таких норм у відповідному напрямку, управляють цим процесом. 

Забезпеченню таких принципів покликаний слугувати будь-який спосіб 

тлумачення Конвенції
3
. 

Принципи, способи та методи правотлумачної діяльності Європей-

ського суду ґрунтовно висвітлювалися у роботах й інших вчених. Так, 

наприклад, в роботі Т.І. Дудаш наголошено, що до основних способів 

тлумачення, які застосовує Страсбурзький Суд, слід віднести: лінгвісти-
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чне (граматичне, мовне, філологічне), історичне та системне
1
. У свою 

чергу, О.В. Сердюк пропонує до базових принципів (методів) тлумачен-

ня включити: «принцип автономного тлумачення понять», «принцип 

еволюційного (динамічного) тлумачення», «принцип європейського 

консенсусу», «принцип розсуду держави», «принцип ефективного тлу-

мачення»
2
.  

Натомість О.Я. Трагнюк зауважує, що для досягнення основної ме-

ти Конвенції ЄСПЛ використовує різні методи тлумачення, а саме: бук-

вальний, історичний, телеологічний і,  як його прояв, еволюційний ме-

тод, а також метод автономного тлумачення. З позиції правника особли-

ву роль відіграють ті принципи тлумачення, які характеризують особли-

ву систему захисту прав людини (створену за Європейською конвенці-

єю з прав людини 1950 р.): принцип субсидіарності, пропорційності, 

принцип судового прецеденту, принцип «меж розсуду» та інші. Викори-

стання принципу прецеденту під час тлумачення положень Європейсь-

кої Конвенції 1950 р. свідчить про те, що застосування цієї Конвенції 

відбувається у світлі і на підставі рішень ЄСПЛ. Хоча, як правило, не 

самі рішення як такі є обов’язковими для всього загалу сторін, а власне 

Конвенція у тому вигляді, як її тлумачить ЄСПЛ. А тому тлумачення, 

яке здійснює Міжнародний суд Ради Європи, розцінюється правником 

як таке, що наближається до автентичного
3
. 

Доктрини, розвинуті ЄСПЛ у результаті тлумачення конвенційних 

норм, досліджено у праці І.Ю. Кретової. З погляду вченої, в європейсь-

кому праві відсутній уніфікований нормативний акт, який визначає сис-

тему принципів тлумачення та застосування Конвенції, однак такі 

принципи вироблені Страсбурзьким судом та викладені у його рішеннях 

у конкретних справах. Серед них вирізняються підходи (концепти), що 

завдяки своєму розвитку Судом Ради Європи та провідними правознав-

цями відповідають всім властивостям правових доктрин (передусім, ди-

намічне (еволюційне) тлумачення Конвенції, доктрини «свободи розсу-

ду» держави, «автономних понять» та «четвертої інстанції»)
4
. 

У той же час, як наголошує С.Т. Мішуровська, ЄСПЛ, вирішуючи 

справи, пов’язані із встановленням правообмежень, застосовує так звану 

доктрину меж оцінювання, яка виходить, зокрема, з необхідності забез-
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печити баланс між суверенітетом держав – членів Ради Європи та їх зо-

бов’язаннями згідно з Конвенцією, враховує різноманітність політич-

них, економічних, культурних, соціальних та інших ситуацій суспільно-

го життя в цих державах
1
. 

Теоретико-правові засади автономності тлумачення ЄСПЛ висвіт-

лено у науковій роботі С.П. Матвєєвої. Дослідницею визначено поняття 

й ознаки автономності тлумачення, обґрунтовано приналежність авто-

номності тлумачення до групи принципів тлумачення Європейської 

конвенції, визначено підстави, ситуації та умови застосування принципу 

автономності тлумачення. У підсумку дослідження запропоновано уні-

фікувати окремі положення українського законодавства у сфері майно-

вих та особистих немайнових відносин з автономними поняттями 

ЄСПЛ, а також розроблено нові положення, що сприятимуть покращан-

ню правотлумачної та правозастосовної діяльності органів судової вла-

ди й учасників цивільного процесу
2
.  

Не менш важливе значення мають дослідження, в яких вченими 

приділялася увага впливу практики ЄСПЛ на юридичну доктрину та 

практику застосування норм в різних галузях національного права. 

З позиції С.П. Головатого, саме Європейському суду належить роль 

творця сучасної основи нормативного тлумачення змісту принципу вер-

ховенства права. Практика Суду, як зауважує правник, достеменно до-

водить, що спроба дати чітке і вичерпне визначення поняття «верховен-

ство права» у світлі положень Конвенції неодмінно приречена на невда-

чу, позаяк сама Конвенція – це «живий документ». Будь-який інший 

шлях, аніж тлумачення цього поняття Судом Ради Європи для цілей за-

безпечення дотримання Конвенції, є не тільки марною справою, а й не-

безпечним заняттям. Ця загальноєвропейська установа пішла шляхом 

виявлення тих важливих моментів (елементів), які становлять саму сут-

ність верховенства права, а не шляхом спроби сформулювати конкретне 

і вичерпне визначення цього поняття
3
. 

Вплив практики ЄСПЛ на уніфікацію норм права з прав людини в 

умовах європейської інтеграції висвітлено у праці В.Є. Селезньова. На 

думку вченого, здатність рішень ЄСПЛ, прийнятих відповідно до поло-

жень Конвенції, до уніфікації норм права з прав людини проявляється в 

                                                           
1
 Мішуровська С.Т. Міжнародно-правовий захист права на приватне життя (сучасна 

теорія і практика): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Харків, 2011. С. 12. 
2
 Матвєєва С.П.  Принцип автономності тлумачення в сфері майнових і особистих 

немайнових відносин в рішеннях Європейського суду з прав людини: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2015. 22 с. 
3 Головатий С.П. Верховенство права: ідея. доктрина. принцип: автореф. дис. ... д-ра. 

юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2008. С. 26-27. 



Завгородній В. А. 

22 

процесі формування загальноєвропейських стандартів з прав людини. 

Вони також виступають в якості нормативного мінімуму, якому зобов'я-

зані слідувати держави. Як наголошує вчений, положення, терміни, по-

няття, які містяться у нормах рішень Страсбурзького суду, не можуть 

тлумачитися на основі внутрішнього права
1
. 

Імплементація рішень ЄСПЛ у кримінальне процесуальне законо-

давство України досліджувалася в роботі С.Ю. Бутенко. З погляду авто-

рки, це комплексна організаційно-правова діяльність держави, метою 

якої є виконання Україною міжнародного зобов’язання перед Радою 

Європи щодо забезпечення відповідності кримінально-процесуального 

законодавства держави Конвенції про захист прав людини та основопо-

ложних свобод в її тлумаченні Страсбурзьким судом. Як зауважує прав-

ник, етапами імплементації рішень ЄСПЛ в кримінальне процесуальне 

законодавство України є: визначення положень кримінального процесу-

ального законодавства, що не відповідають Конвенції; відбір рішень 

Страсбурзького суду, які потребують імплементації у кримінальне про-

цесуальне законодавство; обрання форми втілення рішень Суду Ради 

Європи в кримінальне процесуальне законодавство; втілення рішень 

Суду в процесуальне законодавство та забезпечення ефективної дії 

отриманих законодавчих норм
2
. 

Вагомий внесок у дослідження прецедентної практики ЄСПЛ та її 

значення в удосконаленні кримінально-процесуального законодавства 

України здійснив В.Г. Уваров. У підготовленій монографічній праці 

вченим з’ясовано сутність практики ЄСПЛ як джерела кримінально-

процесуального права, порядок застосування прецедентної практики 

ЄСПЛ задля розвитку системи та змісту принципів кримінального судо-

чинства, особливості реалізації практики ЄСПЛ та міжнародно-

правових норм, що регламентують права учасників процесу, особливос-

ті реалізації європейських стандартів при удосконаленні інститутів слі-

дчих дій, можливості застосування практики ЄСПЛ та норм міжнарод-

но-правових актів при реформуванні запобіжних заходів
3
. 

Своє бачення на судовий прецедент як джерело кримінально-

процесуального права детально виклав Д.В. Кухнюк. У своїй роботі 
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вченим визначено поняття та ознаки системи джерел кримінально-

процесуального права України, обґрунтовано необхідність визнання су-

дового прецеденту джерелом кримінально-процесуального права, за-

пропоновано механізм його дії. Дослідником доводиться, що практика 

ЄСПЛ має природу судового прецеденту як для Європейського суду, 

так і судів судової системи України
1
.  

Вплив правотлумачної практики ЄСПЛ на правозастосовне тлума-

чення норм кримінально-процесуального права досліджено у працях 

О.В. Капліної. Вченою наголошується, що оскільки норми Конвенції 

діють у тому вигляді, як вони тлумачаться Європейським судом, остан-

ній не тільки тлумачить її норми, але й формулює певні критерії, яким 

повинно відповідати національне законодавство, тобто ці прецеденти 

повинні мати законопроектне значення. У зв’язку з цим автором пропо-

нується запровадити комплекс заходів, спрямованих на обізнаність суд-

дів з практикою Суду Ради Європи та удосконалення чинного законо-

давства щодо можливості використання суддями правових позицій 

Страсбурзького Суду та необхідності перегляду вироків національних 

судів в порядку виключного провадження з підстав констатації ЄСПЛ 

порушень прав людини при провадженні у кримінальній справі
2
. 

Строки у кримінальному процесі України в контексті європейських 

стандартів стали предметом дослідження С.О. Заїки. Вченим зазнача-

ється, що застосування європейських стандартів, які містяться в міжна-

родно-правових документах в галузі здійснення судочинства взагалі і 

щодо строків у кримінальному процесі зокрема, передбачає наявність 

розуміння і знання їх положень та правильне застосування практики 

ЄСПЛ. Дослідивши низку міжнародно-правових документів та рішень 

ЄСПЛ, дослідник виокремлює обставини для визначення того, чи було 

винесене судове рішення у розумний строк
3
. 

Окрема увага науковців була зосереджена на принципах криміна-

льного провадження у світлі практики ЄСПЛ. Так, у монографічному 

дослідженні авторського колективу у складі О.П. Кучинської, Т.І. Фу-

лей, Р.В. Баранніка з урахуванням практики діяльності ЄСПЛ розгляда-

ється процес формування та розвитку загальновизнаних міжнародних 
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стандартів у галузі прав людини, комплексно досліджено правові пи-

тання імплементації загальновизнаних міжнародних стандартів та 

принципів кримінального провадження в галузі прав людини у вітчиз-

няне кримінальне процесуальне законодавство
1
. 

Одному із ключових принципів кримінального процесу, а саме 

презумпції невинуватості, що досліджувався з урахуванням практики 

ЄСПЛ, присвячена робота Г.Ю. Юдківської. Вченою з’ясовано виник-

нення та розвиток цього принципу, сфера його застосування, зміст і об-

сяг його гарантій, їх функціональне призначення на різних стадіях кри-

мінального провадження, а також сформульовано рекомендації з удо-

сконалення законодавства та приведення його у відповідність до прак-

тики ЄСПЛ і міжнародних стандартів справедливого судочинства
2
.   

Виникнення та розвиток інституту угоди про визнання вини в пре-

цедентах ЄСПЛ досліджено у праці П.В. Пушкаря. Як зауважує прав-

ник, практика Страсбурзького Суду стосовно кримінальних справ, ви-

рішених на основі угоди про визнання вини, свідчить, що Суд Ради Єв-

ропи не відкидає практику застосування угоди про визнання вини, а 

лише вказує, чи допущено при цьому порушення права особи на спра-

ведливий судовий розгляд
3
. 

Особливості впливу рішень ЄСПЛ на правозастосовну практику 

адміністративних судів стали одним із аспектів дослідження 

К.О. Клименко. Автором проаналізовано елементи права на справедли-

вий судовий процес, що містяться в п. 1 ст. 6 Конвенції та окремих рі-

шеннях Європейського суду, на підставі чого визначено найважливіші 

стандарти судового адміністративного процесу, серед яких: забезпечен-

ня незалежності, неупередженості та належного рівня компетентності 

суддів; вільний доступ до суду кожної особи; розгляд справи у розумні 

строки; повага до рішень суду з боку виконавчої влади, що має сприяти 

їх ефективності та дієвості
4
. 

Не залишилися поза увагою вчених і питання щодо реалізації 

практики ЄСПЛ у кримінальному праві. Так, в роботі О.О. Сороки відс-
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тоюється позиція, що рішення (практику) ЄСПЛ слід віднести до форм 

кримінального права як галузі права і як науки. З погляду вченого, 

ЄСПЛ, застосовуючи норми ЄКПЛ, не створює нових норм, а надає но-

рмам нового тлумачення і відтворює його у своєму рішенні. Таким чи-

ном, норма набуває нового значення без внесення відповідних змін до 

ЄКПЛ, що забезпечує, з одного боку, стабільність, а з іншого – динаміку 

у питаннях врегулювання суспільних відносин. Разом з цим автор наго-

лошує, що значення правових позицій, висловлених у рішеннях ЄСПЛ, 

полягає у такому: а) вони повинні враховуватись у доктрині криміналь-

ного права, оскільки є принциповими ідеями, до яких слід звертатись 

при виробленні концепцій подальшого вдосконалення кримінального 

права відповідно до європейських стандартів; б) вони повинні мати 

вплив на правозастосовчу практику в Україні
1
.  

Питання гармонізації кримінального права України з практикою 

ЄСПЛ досліджено у праці Ю.Б. Хім'як. Вченим обґрунтовано тезу про 

те, що джерелом кримінального права України є правова позиція ЄСПЛ 

як структурна частина рішення ЄСПЛ, та запропоновано способи вра-

хування правових позицій ЄСПЛ у кримінальному праві
2
. 

Роль практики ЄСПЛ у забезпеченні ефективності захисту прав лю-

дини в кримінально-правовій сфері висвітлено у роботі С.В. Войченко. 

Правником досліджено деякі концептуальні засади діяльності ЄСПЛ, 

поняття «прецедент ЄСПЛ», особливості юрисдикції ЄСПЛ та динаміку 

розгляду справ Страсбурзьким судом. Основну увагу приділено аналізу 

справ ЄСПЛ щодо порушення прав людини у кримінально-правовій 

сфері
3
. 

Висновок про необхідність гармонізації кримінального права Укра-

їни з практикою Європейського суду в частині відповідальності за по-

рушення недоторканності житла або іншого володіння особи зроблено 

за результатами дослідження І.І. Присяжнюка. Такий умовивід правника 

зумовлений як широким тлумаченням ЄСПЛ категорії «житло», так і 

визначенням Страсбурзьким судом можливих підстав для обмеження 

права на недоторканність житла або іншого володіння особи
4
.  
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Підстави застосування аналогії права та практики Європейського 

суду при судовому розгляді трудових спорів розкрито у роботі 

О.С. Боєвої. Автором наголошується, що нині є важливим застосування 

принципу аналогії деяких судових рішень Страсбурзького суду відпові-

дно до вимог Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики ЄСПЛ»
1
.  

Серед робіт з досліджуваної проблематики слід вирізнити окрему 

групу наукових праць, які були присвячені питанням виконання рішень 

ЄСПЛ або їх імплементації в національну правову систему.  

Виконанню рішень ЄСПЛ на національному рівні присвячена праця 

І.П. Іванця, в якій правником: досліджено принципи та зобов’язання дер-

жав, на яких базується виконання рішень ЄСПЛ; з’ясовано механізми ви-

конання рішень Страсбурзького суду з відповідним аналізом законодавст-

ва України; описано стан виконання рішень Європейського суду в інозем-

них державах; досліджено вплив прецедентної практики Суду Ради Євро-

пи на правову систему держави та юрисдикцію національних судів
2
. 

Проблеми адміністративно-правового забезпечення реалізації рі-

шень Страсбурзького суду в Україні окреслено в роботі О.Ю. Кайдаш. 

Автор обстоює тезу, що формами реалізації рішень ЄСПЛ в Україні є: 

а) виконання, що являє собою вчинення низки процедурних дій щодо 

забезпечення доступу до рішень ЄСПЛ як зацікавлених осіб, так і гро-

мадськості шляхом повідомлення про прийняття ЄСПЛ остаточного рі-

шення у справі, перекладу та оприлюднення такого рішення; звернення 

рішення до виконання в частини виплати відшкодування, застосування 

заходів індивідуального і загального характеру; б) застосування, що пе-

редбачає його використання як джерела тлумачення матеріальних та 

процесуальних норм права в адміністративній практиці та під час здійс-

нення правосуддя та як джерела норм адміністративного права у право-

творчості
3
. 

Основні напрямки впливу рішень ЄСПЛ на національну імплемен-

тацію Конвенції досліджено у працях П.М. Рабіновича та 

Н.М. Радановича. На думку вчених, перший імплементаційний напрямок 

зумовлено обов’язковим виконанням рішення Суду державою, щодо якої 
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це рішення було ухвалено; другий пов’язано з можливим повторним роз-

глядом (переглядом) справи, включаючи поновлення провадження; тре-

тій імплементаційний напрямок, а саме приведення національного зако-

нодавства у відповідність до Конвенції, дозволяє уникнути ситуації по-

рушення Конвенції; четвертий пов’язано із застосуванням норм Конвен-

ції національними правозастосувальними органами, зокрема судами; 

п’ятим імплементаційним напрямком є тлумачення Конвенції національ-

ними суб’єктами права; шостий пов’язано з діяльністю органу конститу-

ційної юрисдикції; сьомий – стосується впливу рішень Суду на правосві-

домість представників органів держави, окремих громадян
1
. 

На актуальності питання виконання рішень ЄСПЛ наголошує і 

К.О. Клименко. На їх виконання, як зауважує правник, держава-

відповідач, залежно від обставин справи, зобов’язана вжити заходи «ба-

гаторівневого балансування», а саме: а) індивідуального характеру на 

користь заявника (має бути виправлена незаконна ситуація та відшкодо-

вані її наслідки); б) загального характеру – на користь суспільства (усу-

нення проблеми у внутрішньому правопорядку для запобігання пода-

льшим правопорушенням подібного типу). Проте у багатьох випадках, з 

позиції правника, проблема, що призвела до порушення права, полягає 

не в суперечності між національним законодавством та положеннями 

Конвенції, а у хибній правозастосовній практиці
2
. 

Особливості та види заходів, що вживаються державою-

відповідачем на виконання рішень ЄСПЛ, також були предметом дослі-

дження Д.В. Аббакумової
3
, К.В. Андріанова

4
, Т.І. Дудаш

5
 та деяких ін-

ших вчених, що зробили значний вклад у висвітлення цієї проблематики. 

Дослідження ефективності рішень ЄСПЛ в аспекті реалізації Кон-

венції було здійснено Л.В. Пастуховою. Під такою ефективністю про-

понується розуміти ступінь їх реального впливу на виконання держава-

                                                           
1
 Рабінович П.М., Раданович Н.М. Європейська конвенція з прав людини: проблеми 

національної імплементації (загальнотеоретичні аспекти). Праці Львівської лабораторії 

прав людини і громадянина НДІ держ. будів. та місц. самовряд. АПрН України; Серія 1: 

Дослідження і реферати; Вип.4. Львів: Астрон, 2002. С. 124-139. Раданович Н.М. Націона-

льна імплементація міжнародних договорів щодо прав людини: загальнотеоретичне дослі-

дження (на матеріалах впровадження Конвенції про захист прав і основних свобод люди-

ни): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2000. С. 15-17. 
2
 Клименко К.О. Зазнач. твір. С. 11. 

3
 Аббакумова Д.В. Національна процедура виконання рішень Європейського Суду з прав 

людини щодо України. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав люди-

ни і основоположних свобод: компендіум / О.В. Сердюк та ін.; за заг. ред. О.В. Сердюка, 

І.В. Яковюка. Харків: Право, 2017. С. 46-55. 
4
 Андріанов К.В. Зазнач. твір. С. 12. 

5
 Дудаш Т.І. Зазнач. твір. С.99-108. 
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ми – відповідачами зобов’язань за Конвенцією та протоколами до неї. 

На думку вченої, критеріями оцінки ефективності рішень ЄСПЛ є їх ці-

лі, а саме: 1) відновлення порушених прав людини; 2) усунення переш-

код на шляху реалізації людиною своїх прав. Вони зумовлюють функції 

судових рішень, кожне з яких одночасно «виконує» правовідновлюва-

льну та превентивну функції. Показниками ефективності рішень ЄСПЛ 

є: 1) рівень відновлення конкретними державами-відповідачами на ос-

нові рішень Суду порушених прав людини; 2) певні зміни у динаміці 

встановлених Судом порушень конвенційних норм державами-

відповідачами
1
.  

В рамках дослідження відповідальності держав за порушення між-

народних зобов'язань у галузі прав людини питання щодо юридичних 

наслідків рішень ЄСПЛ висвітлювалися у праці Л.Г. Гусейнова.  

Науковець послідовно наполягає на тому, що Європейський суд не 

дає конкретних вказівок державі-правопорушниці щодо шляхів і засобів 

виправлення порушень і відновлення порушеного права, якщо навіть за-

явник подає відповідні прохання, наприклад змінити внутрішнє законо-

давство, скасувати неправосудний вирок тощо. Але держава, виконуючи 

конкретне рішення Суду, зобов'язана вжити також загальні заходи за 

межами даного рішення. Це випливає як з обов'язку держави забезпечи-

ти, щоб її законодавство та адміністративна практика відповідали Кон-

венції, так і з її обов'язку запобігати повторенню аналогічних порушень 

у майбутньому. На цій основі в держав, що порушили свої зобов'язання 

за Конвенцією, виникають такі «повторні» зобов'язання: а) припинити 

протиправне діяння; б) забезпечити повне відшкодування за всі наслід-

ки цього діяння; в) забезпечити сатисфакцію, включаючи відповідні га-

рантії неповторення аналогічних актів у майбутньому
2
. 

Актуальні питання імплементації практики ЄСПЛ в національну 

правозахисну систему розглянуто і у дослідженні В.А. Капустинського. 

З метою  забезпечення неухильного дотримання національними судами 

України стандартів Ради Європи та прецедентної практики Європейсь-

кого суду правником пропонується створити належний дієвий правовий 

механізм. З позиції автора, слід контролювати дотримання усіх рішень 

ЄСПЛ і не допускати порушень із тих питань, щодо яких Судом стосов-

но України вже були винесені рішення. Нагальною потребою є оптимі-

                                                           
1
 Пастухова Л.В. Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалізації 

Конвенції про захист прав і основних свобод людини: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.11. Київ, 2003. С. 16-17. 
2
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зація національної системи судового і позасудового захисту прав люди-

ни. Вбачається доцільним розробити Пенітенціарний кодекс України, 

який би враховував вимоги Конвенції та відповідні рішення ЄСПЛ, а 

також Кодекс законів про судовий захист прав і свобод людини та Су-

довий кодекс важливим є внесення доповнень у Кримінальний процесу-

альний кодекс, зокрема, щодо права на участь в кримінальному процесі 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, його предста-

вників та представників громадських організацій
1
. 

Проблеми імплементації практики Суду Ради Європи висвітлено і в 

дослідженні Ю.П. Лободи. На думку правника, імплементація рішень 

ЄСПЛ у внутрішню правозастосовну, зокрема судову, практику може 

розглядатися як прояв міжетнічної взаємодії двох різних правових куль-

тур та пов’язаних з ними правових систем: вітчизняної, яка характери-

зується національною правовою традицією українського народу, і полі-

етнічної правової системи, яка формується чи вже частково сформува-

лася в окремих сегментах в рамках Європейського Союзу чи таких між-

народних організацій, як Рада Європи чи ОБСЄ
2
. 

Досліджуючи захист права власності в системі Ради Європи, 

А.А. Яковлєв доходить висновку, що українські суди використовують 

різні схеми апелювання до «прецедентів» ЄСПЛ (по суті, їх імплемен-

тації в національний правопорядок – авт. Завгородній В.А.): 

а) звертаються до принципів Конвенції; б) звертаються до витлумачено-

го ЄСПЛ змісту норм Конвенції; в) роблять текстуальне посилання на 

конкретне рішення ЄСПЛ; г) рідше самостійно тлумачать конвенційні 

норми і тим створюють власне праворозуміння Конвенції; д) існують 

приклади так би мовити «ритуальних» звернень судів до тексту Конве-

нції чи протоколів до неї, коли таке звернення взагалі є зайвим
3
. 

Аналіз усього вищезазначеного дає підстави для таких висновків, 

що мають методологічне значення та визначають стратегію подальших 

напрямків наукових пошуків у межах обраного предмета дослідження:
 
 

1) період з дня набрання чинності Конвенцією про захист прав лю-
дини і основоположних свобод на території України до вступу в дію За-

кону України «Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ» 

характеризується нечисленністю комплексних монографічних дослі-

                                                           
1
 Капустинський В.А. Зазнач. твір. С. 17-18. 
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 Лобода Ю.П. Національна правова традиція та проблеми імплементації практики 
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джень практики ЄСПЛ, які проводилися переважно представниками за-

гальнотеоретичної юридичної науки та доктрини міжнародного публіч-

ного права і торкалися в основному таких питань, як: організаційно-

правові засади діяльності Страсбурзького суду; порядок звернення до 

цієї міжнародної правозахисної інституції; юрисдикція Суду Ради Єв-

ропи загалом та особливості тлумачення конвенційних норм зокрема; 

існуючий контрольний механізм Конвенції; вплив діяльності ЄСПЛ на 

формування національних правозахисних систем
1
. Результати цих нау-

кових пошуків значно збагатили вітчизняну правову доктрину та стали 

підґрунтям для подальших наукових розвідок у цій царині; 

2) функціонування вищезгаданого Закону на території України та 
практика його реалізації уповноваженими органами державної влади, їх 

посадовими і службовими особами стали тими чинниками, що породили 

низку проблем теоретичного та прикладного характеру. Необхідність їх 

осмислення та вирішення зумовила активізацію наукових пошуків пред-

ставниками доктрини міжнародного публічного права й галузевих юри-

дичних наук, а саме: конституційного, адміністративного, цивільного, 

кримінального, цивільно-процесуального, адміністративно-

процесуального та кримінально-процесуального права;  

3) незважаючи на підвищений інтерес учених до проблем, 

пов’язаних із розумінням юридичної природи як рішень, так і практики 

ЄСПЛ, а також їх застосування, предметом наукового дискурсу вчених 

дотепер залишаються питання щодо змісту цих понять, структури од-

нойменних правових феноменів, прецедентності практики Суду Ради 

Європи, а також визнання її джерелом національного права України; 

4) суттєвим недоліком сучасної правової доктрини є відсутність 
науково обґрунтованої концепції механізму імплементації державою 

рішень Страсбурзького суду в національній правовій системі, яка б че-

рез систему взаємопов’язаних ідей і наукових категорій пояснювала цей 

правовий феномен, розкривала його сутність, внутрішню будову та міс-

тила б характеристику структурних елементів; 

5) малодослідженими у вітчизняній правничій науці залишаються і 
питання видової диференціації рішень ЄСПЛ, функцій постанов Суду 

Ради Європи, що ухвалені по суті справи та набули властивості остато-

чних, ролі й значення окремої думки судді Страсбурзького Суду для 

правової доктрини й юридичної діяльності; 

6) з огляду на значущість і важливість не лише для правничої нау-
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ки, але й юридичної практики вимагає своєї теоретичної розробки пи-

тання багатоаспектності впливу практики ЄСПЛ як на юридичну діяль-

ність загалом, так і на окремі її різновиди, зокрема наукову, освітню, 

правотворчу, правоінтерпретаційну та правозастосовну діяльність.    

 

 

1.2. Методологія наукового дослідження практики  

Страсбурзького суду та її впливу на юридичну  

діяльність в Україні 

 

Проведення наукового дослідження апріорі є неможливим без ви-

користання відповідного методологічного інструментарію, що в докт-

рині права отримав назву «методологія». Визначення належних юриди-

чних засобів, що будуть використані в процесі досягнення дослідниць-

кої мети, є невід’ємним та важливим завданням будь-якого наукового 

доробку, особливо комплексного. 

Як слушно з цього приводу наголошують О.Н. Ярмиш та 

О.М. Головко, методологічну базу дослідник обирає сам, на власний ро-

зсуд, і тільки готовий продукт його інтелектуальної праці – монографія 

чи дисертація – дасть можливість судити про успішність цього вибору. 

Позитивним, стверджують правники, є відмова від моністичного підхо-

ду до формування методологічної бази. У випадку ж використання 

більш ніж однієї методологічної системи, запобігти еклектизму можна, 

зокрема, шляхом звернення до концепції філософського діалогу
1
. 

Слід зауважити, що незважаючи на достатньо тривале дослідження 

методології вітчизняними і зарубіжними вченими, а саме С.С. Алексєє-

вим, С.Д. Гусарєвим, М.С. Кельманом, Д.А. Керімовим, Ю.М. Оборото-

вим, О.В. Петришиним, П.М. Рабіновичем, О.Ф. Скакун, О.Д. Тихоми-

ровим, М.В. Цвіком та іншими правниками, в загальнотеоретичній юри-

дичній науці не вироблено усталеного підходу як до розуміння поняття 

цього явища правової дійсності, так і до його внутрішньої побудови, що 

обумовлює необхідність аналізу і осмислення існуючих підходів з ме-

тою визначення найбільш прийнятного для даного монографічного дос-

лідження.  

Принагідно зазначимо, що в Академічному тлумачному словнику 

української мови термін «методологія» розглядається у двох значеннях: 

1) вчення про науковий метод пізнання й перетворення світу, його філо-

                                                           
1
 Ярмиш О.Н., Головко О.М. Методологічні аспекти дослідження історії держави і 

права України кінця XVIII – початку ХХ ст. Вісник Харківського національного універси-

тету внутрішніх справ. 2002. Вип. Спец. вип. С. 73. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669872
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669872
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софська, теоретична основа; 2) сукупність прийомів дослідження, що за-

стосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки об'єкта її пізнан-

ня
1
. 

Розгляд першого із двох значень дозволяє сформувати судження про 

методологію як сукупність поглядів, ідей, знань про природу наукового 

методу, що є одним з інструментів дослідження. Тоді як аналіз другого 

значення дозволяє стверджувати, що під методологією слід розуміти су-

купність необхідних методів дослідження. Зокрема, такий підхід до кате-

горії «методологія» підтримує Р. Лукіч, який визначає її як сукупність 

методів, які використовуються в науці або іншій сфері пізнання
2
. 

Проте, як слушно зауважує Ю.П. Сурмін, недоліки такого підходу 

полягають у тому, що методологія, з одного боку, звужується до розумін-

ня тільки методів і тільки методів пізнання. Тут виключається методологі-

чна роль принципів, теорій і парадигм
3
.
 
Отже, інтерпретація методології у 

звуженому розумінні, тобто лише як сукупності методів, є неприйнятною. 

Принципи та парадигми не включені до структури методології і з 

позиції М.С. Кельмана. Правник наголошує, що методологія – це учення 

про структуру, логічну організацію, методи, засоби і форми діяльності 

дослідника в процесі пізнання досліджуваних ним явищ
4
. 

Зазначений підхід вченого видається дискусійним зважаючи на такі 

аргументи: 1) будь-яке наукове дослідження ґрунтується на основополо-

жних, фундаментальних ідеях, якими керується дослідник, а отже прин-

ципи пізнання, серед яких об’єктивність, всебічність, системність тощо, є 

невід’ємним структурним елементом методології будь-якого досліджен-

ня. Підтвердженням цьому слугують і умовиводи В.В. Дудченко та Д.Г. 

Манько, які доходять висновку про те, що сучасна наука виробила визна-

чення методології юридичної науки як системи принципів і способів ор-

ганізації та побудови теоретико-пізнавальної діяльності в області дослі-

дження державно-правової дійсності, а також вчення про цю систему, що 

стало традиційним розумінням методології юридичної науки
5
; 

2) враховуючи, що розвиток загальнотеоретичної юридичної науки 
                                                           

1
 Методологія. Словник української мови. Академічний тлумачний словник. URL: 

http://sum.in.ua/s/metodologhija. 
2
 Лукич Р.  Методология права / под ред. Керимова Д.А.; пер. с сербохорват. Кули-

стиков В.М. Москва: Прогресс, 1981. С. 34. 
3
 Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: підруч. для науковця. Київ: Навч.-метод. центр 

«Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. С. 31. 
4
 Кельман М.С. Методологія сучасного правознавства: становлення та основні на-

прямки розвитку: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2013. С. 44. 
5
 Дудченко В.В., Манько Д.Г. Роль методології юридичної науки у становленні но-

ваційного науково-правового мислення. Актуальні проблеми держави і права. 2003. Вип. 

21. С. 14. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F#cite_note-:0-2
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є неможливим без аналізу існуючої системи понять і уявлень про дер-

жавно-правові явища, які властиві певному періоду розвитку науки, ви-

ключення зі структури методології парадигми не є виправданим;  

3) включення до методології одночасно засобів та методів діяльнос-

ті дослідника є спірним зважаючи на те, що вони співвідносяться як за-

гальне та конкретне явище. Метод є нічим іншим, як одним із засобів 

дослідження, тобто тим, що слугує знаряддям. 

Заслуговує на увагу підхід Д.А. Керімова, який визначає феномен 

методології як інтегральне явище, що поєднує теоретико-світоглядні 

концепції, принципи, засоби і методи пізнання, вироблені всіма суспі-

льними науками, у тому числі й комплексом юридичних наук, та які за-

стосовуються у процесі пізнання специфіки правової дійсності, її прак-

тичного перетворення
1
. Зазначене дає змогу стверджувати, що важли-

вим елементом методології є світоглядні концепції, які, існуючи поряд з 

теоріями, являють собою систему поглядів щодо розуміння певного 

явища чи визначальний задум. 

Однак, як слушно стверджує Ю.П. Сурмін, концепція істотно відрі-

зняється від теорії не тільки своєю незавершеністю, але й недостатньою 

верифікованістю. Очевидно, її можна вважати сурогатною фор-

мою теорії. Головне призначення концепції полягає в інтеграції певного 

масиву знання, у прагненні використовувати його для пояснення, пошу-

ку закономірностей. Проходячи через горнило перевірки фактами, кон-

цепція уточнюється як за змістом, так і з погляду її пізнавальних меж. 

До того ж вона може й не витримати випробування практикою та бути 

знехтуваною. Особливо часто це відбувається на тих етапах розвит-

ку науки, коли потреба у поясненні об'єктів зумовлює виникнення без-

лічі концептуальних підходів, які інтегрують знання і дають більш-

менш коректні пояснення
2
.  

Поділяючи позицію вченого, зауважимо, що уміщення теорій до 

структури методології є більш прийнятним, аніж концепцій. 

Дещо інше розуміння методології запропоновано П.М. Рабіновичем, 

який наголошує на тому, що під нею слід розуміти систему підходів, ме-

тодів і способів наукового дослідження, теоретичні засади їх використан-

ня при вивченні державно-правових явищ
3
. Отже, учений акцентує, що 

                                                           
1
 Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права): 

монография. 2-е изд. Москва: Аванта+, 2001. С. 46-47. 
2
 Сурмін Ю.П. Майстерня вченого: підруч. для науковця. Київ: Навчально-

методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. 

С. 38. 
3
 Рабінович П.М. Методологія юридичної науки. Юридична енциклопедія: в 6 т. Київ: 

Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2001. Т. 3. С. 618. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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невід’ємним елементом методології є методологічний підхід, щоправда 

треба наголосити на полісемічності його розуміння в доктрині права. Про-

те вважаємо, що одночасне включення до структури методології методів і 

способів наукового дослідження є дискусійним з огляду на досить устале-

не доктринальне розуміння методів як сукупності прийомів та способів. 

Так, наприклад, М.В. Цвік та О.В. Петришин до структури мето-

дології будь-якої науки також включають загальний (філософський) пі-

дхід – наявність концептуальних ідей і вихідних понять, котрі визнача-

ють сенс і увесь зміст дослідження, а також конкретні методи – більш 

формалізовані дослідницькі способи, прийоми та засоби, наголошуючи 

на тому, що метод – це спосіб пізнання, формулювання наукових гіпо-

тез, перевірки доказовості висновків за допомогою різних конкретних 

засобів та прийомів
1
. 

Доволі актуальним щодо розуміння досліджуваного явища вида-

ється підхід А.М. Кучука, який стверджує, що методологія теорії держа-

ви і права – це система принципів, підходів та методів пізнання держав-

но-правових явищ, зокрема, закономірностей виникнення, функціону-

вання і розвитку держави та права, а також учення про цю систему. Ха-

рактеризуючи дану систему, вчений зауважує, що її складають: 

1) принципи пізнання державно-правових явищ – основоположні ідеї, 

що ними керується дослідник як універсальними, загальнозначущими та 

такими, що мають найвищу імперативність у процесі пізнання предмета 

дослідження; 2) підходи до пізнання держави і права – сукупність світо-

глядних ідей і уявлень про місце та роль держави і права у суспільному 

житті; 3) методи дослідження – це сукупність прийомів і способів пі-

знання держави і права
2
.  

На наше переконання, елементи, які виокремив учений, є базовим 

інструментарієм будь-якого наукового дослідження, тобто вони скла-

дають, так би мовити, ядро методології. Проте, як ми зазначали попере-

дньо, відсутність у структурі методології теорій і парадигм не дає змоги 

сформувати повне уявлення про цей феномен.   

Найбільш прийнятним для розв’язання визначених нами дослід-

ницьких завдань уважаємо підхід Ю.М. Оборотова та К.В. Горобець, які 

стверджують, що методологія правового пізнання охоплює методологі-

чні засоби й інші конструкції, логічно розподілені за концептуальними 

                                                           
1
 Загальна теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. вищих навч. заклад. / 

М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. 

Харків: Право, 2009. С. 26. 
2
 Кучук А.М. Методологія теорії держави і права. Теорія держави і права: підручник 

/ кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А. Ведєрніков. Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2014. С. 21-22. 
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та інструментальними рівнями. На концептуальному рівні методологія 

правового пізнання представлена парадигмами, методологічними прин-

ципами та концептуальними підходами, теоріями й концепціями, що ви-

значають загальний стан і спрямованість правового пізнання, викону-

ють функцію наукового позиціонування дослідження. Інструментальний 

рівень методології правового пізнання, як зазначають вчені, охоплює 

методи, концепти, категорії та поняття, тобто ті інструменти, які вико-

нують евристичну функцію
1
.  

Загалом погоджуючись із елементами методології, що запропону-

вали вчені, вважаємо дискусійною ідею їх розподілу за рівнями. Така 

позиція ґрунтується на тому, що однозначно не можна стверджувати 

про те, що принципи, підходи, теорії чи концепції не є інструментами, 

тобто засобами (знаряддями), які використовує дослідник у процесі на-

укової діяльності, так само як і те, що концепти, категорії чи поняття, 

які, по суті, є системою думок, що узагальнюють, виділяють предмети 

деякого класу за загальними та специфічними ознаками, не є елемента-

ми концептуального рівня.  

Враховуючи викладене вище та окреслений предмет наукового 

пошуку, під методологією дослідження пропонуємо розуміти сукуп-

ність принципів, парадигм, теорій, підходів та методів наукового пі-

знання, що забезпечують отримання науково обґрунтованих висновків, 

а також формування пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення 

законодавства України. 

Ключовим елементом методології вважаємо парадигму, що у фі-

лософському енциклопедичному словнику трактується як сукупність 

визнаних на даному етапі передумов, що визначають конкретне наукове 

дослідження (знання)
2
.  

За Т. Куном, який ґрунтовно досліджував це явище правової дійс-

ності, парадигма є сукупністю переконань, цінностей і методів, що ви-

знаються певною науковою співдружністю
3
. Як слушно з цього приводу 

зауважує Н. Андрейчук, у сучасній філософії науки поняття парадигми є 

дуже продуктивним і розглядається як система теоретичних, методоло-

гічних й аксіологічних установок, що беруться за зразок розв’язання на-
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 Оборотов Ю.М., Горобець К.В. Методологія правового пізнання. Велика українська 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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укових задач і визнаються всіма членами наукової спільноти
1
. 

Зазначене дає підстави стверджувати, що дослідження впливу 

практики ЄСПЛ потрібно здійснювати в межах антропологічної паради-

гми права, яка, на думку В.В. Завальнюка, шукає витоки права (тобто 

матеріальні джерела права) у людині як біосоціальній істоті (генетиці, 

соматиці, психіці, гендерних та вікових особливостях людей). З позиції 

дослідника ця парадигма права уміщує: 1) принцип антропоцентризму – 

визнання людини, а не норми, правового припису, суспільства або дер-

жави центром правової реальності, навколо потреб та систем комуніка-

ції якої обертається світ правових явищ. Вираження та задоволення ро-

зумних потреб людини мають виступати основним критерієм оцінки 

ефективності дії права та діяльності держави; 2)  принцип натуралізму – 

увага до проявів у праві біологічної природи людини, а не тільки розг-

ляд людини як соціальної істоти, що було властиво попереднім паную-

чим парадигмам права (антропологічна парадигма права бачить людину 

носієм і основною метою права); 3) принцип антропометризму – ви-

знання прав, свобод та законних інтересів людини основним критерієм 

критичного осмислення позитивного права та правозастосовної практи-

ки; 4) принцип антропоморфізму – виявлення у праві та правових яви-

щах людських (антропних) характеристик
2
. 

Урахування ідей зазначеної парадигми дає змогу сформувати цілі-

сне уявлення про зміст та обсяг конвенційних прав і свобод людини в їх 

інтерпретації ЄСПЛ, людиноцентриські цінності конвенційної системи, 

правову природу практики Страсбурзького суду, аспекти впливу рішень 

ЄСПЛ на юридичну діяльність, значення практики Суду Ради Європи 

для суб’єктів, що наділені державно-владними повноваженнями.  

З’ясування особливостей практики ЄСПЛ та її впливу варто здійс-

нювати й у межах існуючої парадигми соціологізму, що в найбільш уза-

гальненому вигляді включає такі положення: а) праворозуміння ґрунту-

ється на ідеях прагматизму праксеології, реалізму, функціоналізму, ак-

сіології і низки інших; б) право створюється не державою, а громадян-

ським суспільством, соціальними спільнотами в процесі безпосередньої 

їх життєдіяльності як система конкретних взаємодій (правовідносин); 

в) лише тією мірою, якою народ делегує державі повноваження управ-

ління суспільством, держава вправі встановлювати нові норми права або 

санкціонувати через нормативно-правові акти правові взаємодії між рі-

                                                           
1
 Андрейчук Н. Парадигма як термін. Видавництво Львівської політехніки, 2008. 

С. 254-257. URL: http://vlp.com.ua/files/52_3.pdf. 
2
 Завальнюк В.В. Принципи антропологічної парадигми права. Актуальні проблеми 

держави і права. 2012. Вип. 66. С. 474-476. 
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вними і вільними соціальними суб’єктами; г) суспільство за допомогою 

права, демократичних процедур встановлює порядок утворення, компе-

тенцію, завдання держави, її органів і посадових осіб за принципом «за-

боронено усе, що прямо не дозволено правовим законом»; д) право – це 

інструмент, форми, спосіб, самоорганізації суспільства; е) втручання 

держави в приватне життя громадян та інших соціальних суб’єктів мо-

жливе тільки у формі юрисдикції у випадках вчинення правопорушень 

або виникнення спорів між державою і такими суб’єктами
1
.          

Вищезазначені принципи парадигми соціологізму дають змогу 

сформувати такі судження: 1) домінуючий позитивістський підхід до 

праворозуміння вступає у протиріччя із задекларованою у нормах Осно-

вного Закону України концепцією правової держави в частині суб’єктів 

правоутворення; 2) роль держави в процесі правоутворення зводиться 

до виявлення створених суспільством правових норм та надання їм не-

обхідної юридичної форми закону чи іншого документального джерела, 

а також захист правових норм; 3) держава в особі уповноважених дер-

жавних органів не може надавати дозвіл на реалізацію таких природних 

можливостей людини як право на життя, особисту недоторканість, сво-

боду думки і вираження поглядів
2
, що перебувають під захистом євро-

пейської конвенційної системи.  

Отже, основу методології дослідження впливу практики ЄСПЛ на 

юридичну діяльність складають дві парадигми: 1) парадигма соціологізму, 

у якій акцент робиться на ролі права в житті соціуму, а також кожної лю-

дини; 2) антропологічна парадигма, у центрі уваги якої перебуває людина 

як багатоаспектний соціально-правовий і природно-правовий феномен. 

Згадані парадигми не протиставляються, а взаємодоповнюють одна одну. 

Категорія «теорія» в енциклопедії тлумачиться як сукупність ви-

сновків, що відображають відносини і зв'язки між явищами реальності у 

вигляді інформаційної моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворю-

ване підтвердження явищ та механізмів і дає змогу спостерігачеві про-

гнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень. Теорія ле-

жить в основі вчення
3
. 

В Академічному тлумачному словнику української мови пропону-

ється декілька різних підходів до розуміння цього терміна: 1) логічне 

                                                           
1
 Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльно-

сті): навч. посібник. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2008. С. 72. 
2
 Завгородній В.А. Регулятивний вплив практики Європейського Суду з прав люди-

ни на юридичну діяльність в Україні. Правовий часопис Донбасу: збірник наукових праць. 

2018. № 4 (65). С. 64-65. 
3
 Теорія. Вільна енциклопедія «Вікіпедія». URL: https://uk.wikipedia.org/wiki.  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki
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узагальнення досвіду, суспільної практики, яке ґрунтується на глибоко-

му проникненні в суть досліджуваного явища та розкриває його законо-

мірності; 2) учення про певну сукупність явищ, галузь знань, створене 

на підставі такого узагальнення; 3) сукупність узагальнених положень, 

які становлять певну науку чи розділ науки; сукупність наукових поло-

жень, необхідних для опанування певного ремесла, мистецтва, розумін-

ня чого-небудь тощо; припущення, здогад щодо певного явища науки; 

гіпотеза; 4) загальні засади певної науки, ремесла, а також абстраговане 

знання цих засад; 5) сукупність поглядів, суджень кого-небудь, з яких 

випливають певні правила поведінки; загальні міркування, що не ґрун-

туються на реальній дійсності
1
. 

Зазначене дає змогу стверджувати, що під теорією як елементом 

методології дослідження потрібно розуміти сукупність наукових висно-

вків, міркувань, поглядів і доктринальних положень про державно-

правові явища, що використовуються при проведенні досліджень задля 

вирішення поставлених завдань. 

Як слушно зауважує О.Н. Дьячкова, наукова теорія являє собою си-

стему логічно взаємопов'язаних тверджень, містить довідний механізм 

побудови знання, втілює конкретну програму дослідження, що й забез-

печує цілісність теорії як єдиної системи знань. З методологічної точки 

зору наукова теорія повинна прагнути до максимальної повноти і адеква-

тності опису, цілісності і виводимості положень один з одного, внутріш-

ньої несуперечності. Компонентами наукової теорії є емпірична основа 

(факти, отримані в ході експерименту), теоретична основа (постулати, 

закони, в яких описуються ідеалізовані об'єкти), логіка теорії (правила 

логічного виводу і докази), сукупність отриманих заяв і результатів
2
. 

Предмет наукового пошуку, яким є вплив практики ЄСПЛ на на-

ціональну юридичну діяльність, дає змогу дійти висновку, що в основі 

його дослідження лежать науково обґрунтовані положення таких зага-

льноправових теорій: правового регулювання, що тісно пов’язана з тео-

рією правового впливу; правотворчості; правотлумачення; правозасто-

сування; правовідносин; юридичної практики. На їх основі було сфор-

мульовано ряд суджень про: а) юридичну природу, властивості та стру-

ктуру практики ЄСПЛ як різновиду судової практики; б) поняття та ас-

пекти її впливу на суб’єктів юридичної діяльності; в) поняття та струк-

туру механізму імплементації практики ЄСПЛ у національну правову 

                                                           
1
 Теорія. Словник Української мови. Академічний тлумачний словник (1970-1980). 

URL: http://sum.in.ua/s/teorija. 
2
 Дьячкова О.Н. Наукова теорія. Загальні проблеми філософії науки. Словник для ас-

пірантів та здобувачів. URL: http://psychologis.com.ua/nauchnaya_teoriya-1.htm. 

http://sum.in.ua/s/teorija
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систему тощо.   

Системоутворюючим і базовим елементом методології досліджен-

ня є принципи наукового пізнання, що є фундаментальними та осново-

положними ідеями, якими керується дослідник. Поділяємо позицію тих 

правників, які зауважують, що встановити вичерпний перелік світогля-

дних принципів неможливо
1
. Вважаємо, що серед принципів, які дають 

змогу забезпечити концептуальність наукового дослідження та неспрос-

товність його результатів, є всебічність, повнота, об’єктивність, істо-

ризм та поліцентризм. 

Принцип об’єктивності вимагає дослідження практики Європейсь-

кого суду в її багатогранності, складності, суперечливості поглядів на її 

природу, враховуючи як вузький, так і широкий підхід до її трактуван-

ня, а також незалежно від її суб’єктивного сприйняття.   

Принцип всебічності та повноти обумовлює дослідження всіх ас-

пектів дії практики ЄСПЛ на юридичну діяльність, їх взаємодії між со-

бою, виокремлення характерних рис, що притаманні як кожному з аспе-

ктів впливу окремо, так і дії практики Суду Ради Європи на свідомість і 

поведінку суб’єктів юридичної діяльності загалом. Цей принцип вима-

гає з’ясування не тільки специфічних рис досліджуваного предмета, але 

й неігнорування інших, що є важливими для комплексного розуміння 

природи феномену. Для цього слід використовувати не тільки джерела 

правової інформації, але й доктринальні джерела суміжних наук, серед 

яких психологія, соціологія, філософія тощо. 

Неабияке значення серед наукового інструментарію має і принцип 

історизму, який, як слушно зауважує В.М. Селіванов, є одним із загаль-

них методологічних принципів наукового пізнання явищ природи, сус-

пільства та мислення, що не може бути обмежений лише вимогою розг-

ляду мінливості станів того чи іншого правового явища і виявлення за-

кономірностей цього процесу. За допомогою цього принципу правове 

явище розглядається не тільки як таке, що змінюється, але й як частина 

людської історії, культури, результат свідомої, цілеспрямованої діяль-

ності людини. Це вимагає всебічного врахування зумовленості характе-

ру і результатів юридичної діяльності
2
.  

Принцип історизму дає змогу пізнати ґенезу правових позицій 

ЄСПЛ, розвиток спеціальних принципів тлумачення конвенційних норм 
                                                           

1
 Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні 

аспекти: монографія. Київ: Ліра-К, 2009. С. 117. 
2
 Селіванов В.М. Принцип історизму у правових дослідженнях. Роль принципу істо-

ризму в наукових дослідженнях. Методологічні проблеми історико-правових досліджень: 

матеріали ХХІІІ міжнар. істор.-прав. конф. м. Алушта, 24-26 верес. 2010 р. Київ; Сімферо-

поль: Доля, 2011. С. 579, 585-586. 
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на різних етапах становлення Страсбурзького правозахисного механіз-

му, а також зміни місця і ролі норм Конвенції в їх тлумаченні Судом 

Ради Європи на національному рівні з моменту ратифікації парламен-

том міжнародного договору до сьогодення. Разом з тим принцип істори-

зму дозволяє з'ясувати розвиток ідеї про практику ЄСПЛ як джерело права та 
її вплив на теоретичну та практичну юридичну діяльність. 

Актуальним є і принцип правового поліцентризму, що, як зазначає 

А.М. Кучук, вимагає врахування того, в межах якої правової сім'ї, пра-

вової цивілізації досліджуються правові та/чи державні явища (під пра-

вовою цивілізацією слід розуміти групу правових систем, що мають 

спільні релігійно-моральні й ідейно-філософські засади, подібні юриди-

чні ознаки та споріднені соціокультурні, нормативно-ціннісні структури 

і, відповідно, підхід до праворозуміння)
1
.  

Принцип правового поліцентризму зумовлює потребу дослідження 

практики ЄСПЛ як феномену, що має складну міжнародно-правову 

природу та формується під впливом різних правових сімей (культур, 

цивілізацій), які співіснують на європейському континенті, а саме: ро-

мано-германської, англосаксонської, мусульманської. 

Важливу роль у процесі пізнання правових явищ, серед яких і 

практика ЄСПЛ, відіграє методологічний підхід, призначення якого, як 

зауважує О.Ф. Скакун, полягає у визначенні фронтальної стратегії юри-

дичного дослідження, актуалізації його своїми цілями і завданнями у 

разі, коли виявляється недостатність власних методів і виникає потреба 

у використанні інших методів – філософських, загальнонаукових
2
.  

Дослідивши багатоаспектність феномену методологічного підхо-

ду, І.А. Сердюк наголошує, що: 1) з погляду свого змісту – це системне 

утворення, що являє собою єдність філософського (світоглядного), тео-

ретичного і методологічного знання, причому змістовне наповнення та-

кої єдності буде різнитися залежно від конкретного методологічного пі-

дходу; 2) з погляду функціонального призначення методологічний під-

хід: а) постулює загальну стратегію дослідження; б) намічає (визначає, 

обумовлює) його конкретний ракурс; в) постулює відбір досліджуваних 

фактів та інтерпретацію результатів дослідження
3
.  

                                                           
1
 Кучук А.М. Правовий поліцентризм як принцип наукового пізнання правових 

явищ. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2013. 

Вип. 22. Ч. І. Т. 1. С. 45. 
2
 Скакун О.Ф. Методы, общие (методологические) подходы и принципы в юридических 

исследованиях. Методологічні проблеми історико-правових досліджень: матеріали XXІІІ мі-

жнар. істор.-прав. конф. м. Алушта, 24-26 верес. 2010 р. Київ; Сімферополь: Доля, 2011. С. 24. 
3
 Сердюк І.А. Інтерпретація поняття «методологічний підхід» у сучасній правничій науці. Нау-

ковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 4 (97). С. 61. 
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Поділяємо позицію Д.А. Гудими, що в основу сучасної методології 

юридичної науки має бути покладено філософсько-антропологічний дос-

лідницький підхід – світоглядну аксіоматичну ідею про найвищу цінність 

біосоціального індивіда. Дана ідея має світоглядний характер, оскільки в 

ній виражається уявлення науковця про світ і своє місце у ньому. Аксіо-

матичність ідеї відображає зорієнтованість вченого на отримання «люди-

номірних» знань і визначається як формальними, так і соціально-

змістовними ознаками. В основі філософсько-антропологічного підходу 

лежить віра дослідника у власну цінність і цінність усіх людей як пред-

ставників єдиного біологічного виду
1
. 

Вважаємо, що цей підхід зумовлює дослідження правових позицій 

Суду Ради Європи як людиноцентриського вчення про зміст і обсяг мо-

жливостей індивіда на європейському просторі, що відіграє важливу 

роль правового орієнтиру та засобу для суб’єктів юридичної діяльності, 

які керуються принципами верховенства права й визнання людини най-

вищою соціальною цінністю. 

З огляду на досліджуваний предмет необхідним є застосування 

комплексного підходу, що, як слушно зауважує Д.А. Керімов, не зво-

диться до елементарного поєднання теорій всіх галузей знань у сумарне 

ціле, так само як поєднання методів різних наук у історичний конгломе-

рат є непростим, а являє собою органічне поєднання наук у системну 

єдність при вивченні загального для них об’єкта. Це той рух наукового 

пізнання, коли відповідний об’єкт буде вивчатися не частинами, а ціліс-

но, усебічно, системно, у єдності
2
.    

На наше переконання, комплексний підхід дає змогу розглянути 

практику ЄСПЛ як багатогранне соціальне та правове явище, дослідити 

її властивості, як цілого та окремих її складових, з’ясувати роль і місце 

цього феномену в національній правовій системі, особливості конкрет-

но-історичних умов формування, зв'язок практики Страсбурзького суду 

з іншими сучасними юридичними практиками, вплив на неї різних чин-

ників, умови існування. Водночас, зважаючи на те, що практика ЄСПЛ є 

об’єктом дослідження не тільки представників теорії права, а й багатьох 

галузевих юридичних наук, осмислення її сутності не можливе без 

опрацювання наявних доктринальних надбань.  

Не менш важливе методологічне значення для з’ясування юридич-

ної природи практики ЄСПЛ та її впливу має філософський діалектич-

                                                           
1
 Гудима Д.А. Філософсько-антропологічний підхід – методологічний фундамент 
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ний підхід, основними принципами якого є взаємозв’язок і розвиток 

явищ державно-правової дійсності. Практика ЄСПЛ, будучи реальним 

правовим феноменом, взаємопов’язана як з юрисдикційною діяльністю 

Страсбурзького суду, так і з різними підсистемами національної право-

вої системи України (інституційною, нормативною, функціональною, 

ідеологічною та комунікативною). Принцип розвитку характеризується 

не лише кількісними, але й якісними змінами в діяльності ЄСПЛ та на-

ціональній юридичній практиці, що відбуваються під впливом еволюції 

європейського співтовариства в напрямі дальшої гуманізації та демок-

ратизації різних сфер суспільного життя. 

Зауважимо, що діалектичний підхід ґрунтується на трьох філософсь-

ких законах. Зокрема, закон «єдності і боротьби протилежностей» забез-

печує розуміння практика ЄСПЛ у своїй результативній частині (сукупно-

сті рішень Суду) єдиним правовим феноменом, що є одночасно супереч-

ливою, як з погляду сформульованих ЄСПЛ правових позицій у різних 

справах, що схожі за своїми фактичними обставинами, так і з погляду сво-

го впливу на національні правові системи різних держав Ради Європи.  

Закон «переходу кількісних змін у якісні» характеризує розвиток 

національної юридичної практики як безперервний процес, що рухаєть-

ся шляхом імплементації принципів конвенційної системи як фундаме-

нтальних ідей через поступальний відхід від текстових посилань на рі-

шення ЄСПЛ. Закон «заперечення заперечення» надає можливість конс-

татувати відхід від парадигми позитивізму та утвердження людиноцен-

триської парадигми, що відбувається під впливом практики ЄСПЛ, а та-

кож появи нових категорій, які формуються на основі вироблених 

Страсбурзьким судом автономних конвенційних понять. 

Важливим у межах цього методологічного підходу є з’ясування 

таких визначальних категорій діалектики, як причини, умови та нас-

лідки, що відповідно відображаються у зверненнях до Суду Ради Єв-

ропи (причина формування практики Страсбурзького суду), ухвален-

ня остаточного рішення ЄСПЛ (умови, що зумовлюють вплив на на-

ціональну юридичну діяльність), імплементація рішення Страсбурзь-

кого суду (наслідки ухвалення рішення, що полягають у вжитті від-

повідних заходів індивідуального й загального характеру на внутріш-

ньодержавному рівні).  
Доповнює діалектичний підхід синергетичний, на можливість ви-

користання якого в наукових дослідженнях вказує багато вітчизняних 

правників, серед яких: О.М. Джужа, Ю.Ю. Орлов, Р.А. Калюжний, 

М.В. Костицький, А.М. Кучук та інші. 
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У Великому енциклопедичному словнику термін «синергетика» 

трактується як науковий напрям, що визначає зв’язки між елементами 

структури (підсистемами), які утворюються у відкритих системах (фізи-

ко-хімічних, біологічних, соціальних, психологічних, технічних) завдя-

ки інтенсивному (потоковому) обміну речовиною й енергією з навко-

лишнім середовищем у нерівноважних умовах. В таких системах спо-

стерігається узгоджена поведінка підсистем, в результаті чого зростає 

ступінь їхньої впорядкованості, тобто зменшується ентропія
1
. Зазначене 

дає змогу дійти висновку про те, що синергетичний підхід є доречним 

лише при дослідженні складної, відкритої та динамічної системи.  

На особливу увагу у зв’язку з цим заслуговує наукова праця 

О.М. Джужи, Ю.Ю. Орлова та Р.А. Калюжного, в якій автори не лише 

дають позитивну відповідь на питання щодо можливості використання 

синергетики у наукових дослідженнях, але й висвітлюють інструмента-

льний та технологічний аспекти його використання, а також визначають 

ті соціально-правові феномени, які є однолінійними системами, здатни-

ми до самоорганізації
2
. 

В рамках цього дослідження таким феноменом вважаємо націона-

льну правову систему як складову українського суспільства. Рішення 

Страсбурзького суду, що мають прецедентний характер, по суті, є флук-

туацією (фактором впливу) на суспільство як відкриту систему, що зда-

тна до самоорганізації, тобто зміни своїх якостей, удосконалення, утве-

рдження нового порядку. До того ж рішення ЄСПЛ як фактор впливу 

знаходяться в самій системі, а вибір правових позицій Суду Ради Євро-

пи для врахування суб’єктом юридичної діяльності є нічим іншим, як 

точкою біфуркації, що обумовлює подальший його вектор руху і розви-

тку. А отже, Конвенція та правові позиції ЄСПЛ є частиною національ-

ної правової системи, що породжує нові структури (інституції), норми 

права, новий європейський правопорядок. 

Дослідження правових явищ, яким є і практика ЄСПЛ, має ґрунту-

ватися й на аксіологічному підході, основою якого, як слушно зазначає 

В.С. Бігун, є «визнання людини найвищою соціальною цінністю та ви-

знання права цінністю, формою відображення і способом втілення люд-

ських цінностей. Застосування цього підходу дає змогу встановити, що 

закономірністю формування, прояву й розвитку ціннісних властивостей 

відносин людини й права є розвиток і поступальне здійснення гуманіс-
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тичної природи права»
1
. 

Сенс аксіологічного підходу, як наголошує Б.О. Геня, може бути 

розкритий через систему аксіологічних принципів, до яких належать: 

рівноправ’я всіх філософських поглядів в рамках єдиної гуманістичної 

системи цінностей; рівнозначність традицій і творчості, визнання необ-

хідності вивчення і використання учень минулого і можливості відкрит-

тя в сьогоденні і майбутньому; рівність людей, діалог
2
. 

У межах цього підходу Конвенція про захист прав людини і осново-

положних свобод, відповідно, розглядається як міжнародний документ, 

що захищає найвищу соціальну цінність, якою є людина, її життя і здо-

ров’я, честь і гідність, безпека і недоторканість, права і свободи, що є не-

від’ємними природними можливостями фізичної особи. Принцип взає-

мозв’язку вказує на те, що ціннісні характеристики Конвенції притаманні 

й практиці ЄСПЛ. До того ж зауважимо, що національна юридична діяль-

ність є засобом, за допомогою якого утверджуються зазначені цінності. 

Ключову роль при проведенні дослідження відіграють загальнонау-

кові методи, серед яких: формально-логічні методи аналізу, синтезу, інду-

кції, дедукції, а також системний, структурний, функціональний методи. 

Методи аналізу та синтезу як логічні операції дають змогу поділи-

ти ціле на складові частини або досліджувати явище загалом на основі 

об’єднання взаємопов’язаних елементів у одне ціле. З їх допомогою ро-

зкривається зміст понять, які складають предмет дослідження, здійсню-

ється класифікація досліджуваних загальнотеоретичних категорій, фор-

мулюються проміжні та загальні висновки. 

Використання методів індукції та дедукції, тобто перехід від частко-

вого до загального та навпаки, дає змогу зробити умовиводи щодо змісту 

понять «практика ЄСПЛ», «правовий вплив практики Страсбурзького су-

ду Ради Європи», «рішення ЄСПЛ», «імплементація рішень ЄСПЛ» на пі-

дставі знань про ознаки категорій «юридична практика», «судова практи-

ка», «судове рішення», «правовий вплив», «імплементація». 

З огляду на складність предмета дослідження необхідним є вико-

ристання системного методу, сутність якого, з позиції В.Л. Федоренка, 

полягає в тому, що досліджуване явище розглядається як певна система, 

залучена до системи більш високого рівня та яка виконує в ній певні 

функції, поєднана з нею різними зв’язками. Цей метод, як універсаль-

ний інструмент пізнавальної дійсності, незамінний у дослідженні скла-
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 Бігун В.С. Людина в праві: аксіологічний підхід: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

спец. 12.00.12 Київ, 2004. С. 4. 
2
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дних динамічних цілісностей
1
. 

Вважаємо, що цей метод є важливим інструментом при дослідженні 

як сутності самої практики ЄСПЛ, так і її впливу на юридичну діяльність, 

а також механізму імплементації рішень ЄСПЛ,  що є системними яви-

щами правової дійсності та складаються з менших за обсягом утворень – 

підсистем, які перебувають у взаємозв’язку та обумовлюються різним 

чинниками. Водночас безпосередньо рішення ЄСПЛ, ухвалені проти 

України, треба розглядати як невід’ємну складову нормативної підсисте-

ми національної правової системи. 

Структурний метод забезпечує пізнання внутрішньої будови прак-

тики та рішень Страсбурзького Суду як складних правових феноменів, а 

також будову механізму імплементації останніх в національну правову 

систему. Функціональний метод є необхідним та продуктивним з погля-

ду визначення основних аспектів впливу практики ЄСПЛ на юридичну 

діяльність в Україні та їх ефективність. 

Окрему групу методів дослідження складають конкретно-наукові 

методи, що С.Д. Гусарєв та О.Д. Тихомиров визначають як сукупність 

принципів, прийомів, правил, способів і засобів дослідження певних 

об’єктів (явищ, предметів, фактів); вони є сукупністю, комбінацією час-

тини пізнавальних прийомів, набір яких залежить від природи об’єкта і 

умов процесу пізнання
2
. У зв’язку з цим уважаємо, що дослідження 

практики ЄСПЛ та її впливу на юридичну діяльність вимагає залучення 

до цього процесу спеціальних методів юридичної науки. 

Зокрема, техніко-догматичний метод забезпечує дослідження дер-

жавно-правових явищ у «чистому вигляді», що існують незалежно від 

інших видів суспільної та державної діяльності, поза сферою економіки, 

політики тощо
3
. Його пізнавальні можливості при дослідженні практики 

ЄСПЛ та її впливу на правничу діяльність дають змогу сформулювати 

дефініції понять, що складають предмет наукового пізнання, а також 

виокремити їх суттєві ознаки. Спеціально-юридичний метод пізнання є 

продуктивним і з погляду розкриття змісту правових позицій ЄСПЛ як 

результату правоінтерпретаційної діяльності Страсбурзького суду. 

Порівняльний метод, що полягає у зіставленні різних однорідних 

юридичних понять, процесів і явищ для з’ясування їх спільних та від-

мінних рис, дає змогу визначити співвідношення поняття із суміжними 
                                                           

1
 Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні 

аспекти: монографія. Київ: Ліра-К, 2009. С. 137-138. 
2
 Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльно-

сті): навч. посібник. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2008. С. 88. 
3
 Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А. Ведєрніков. Дніп-

ропетровськ: Ліра ЛТД, 2014. С. 24. 
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категоріями, які утворюють понятійний ряд, наприклад «практика 

ЄСПЛ» – з категоріями «судова практика», «юридична практика», або 

«механізм імплементації рішень ЄСПЛ» – з категоріями «механізм ви-

конання рішень ЄСПЛ», «механізм інфільтрації рішень ЄСПЛ», «меха-

нізм реалізації рішень ЄСПЛ».  
Неабияке значення має і компаративістський метод (метод порівняльного 

правознавства), що дозволяє з’ясувати спільні риси та відмінності у механізмах 

імплементації постанов ЄСПЛ в Україні та окремих державах Ради Європи. 
З огляду на те, що дослідження практики ЄСПЛ та її впливу на юри-

дичну діяльність України має не тільки теоретичний, але й прикладний 

характер, необхідним є використання методу правового моделювання, під 

яким розуміють вивчення об’єкта (оригіналу) шляхом створення і дослі-

дження його копії (моделі), що замінює оригінал з певних сторін, які ціка-

влять суб’єкт пізнання
1
. Використання цього методу дає змогу підготувати 

пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення національного законодав-

ства з питань імплементації рішень ЄСПЛ в національній правовій систе-

мі. Тобто фактично запропонувати створення ідеальної моделі поведінки 

суб’єктів, наділених державно-владними повноваженнями щодо враху-

вання правових позицій Страсбурзького Суду в повсякденній юридичній 

діяльності та ефективного виконання постанов Суду Ради Європи. 

Отже, теоретичний інструментарій дослідження феномену впливу 

практики ЄСПЛ на юридичну діяльність в Україні складають: 

1) універсальні гносеологічні принципи пізнання, що є імперативними 

вимогами для дослідника; 2) людиноцентриська та соціологічна методо-

логічні парадигми, що взаємопов’язані і взаємодоповнюють одна одну, а 

також положення теорій правового впливу, правового регулювання, 

юридичної практики, правотворчості, правотлумачення, правозастосу-

вання, правовідносин, що, з одного боку, є основою для постановки про-

блем та завдань  дослідження, а з іншого – способом для їх розв’язання; 

3) антропологічний, комплексний, діалектичний, синергетичний, аксіо-

логічний підходи, за допомогою яких було визначено стратегію наукової 

розвідки, її конкретний ракурс, здійснено відбір досліджуваних фактів та 

інтерпретацію результатів дослідження; 4) загальнонаукові та спеціальні 

методи пізнання, що забезпечили отримання істинних науково обґрунто-

ваних знань про досліджувані явища правової дійсності
2
. 

                                                           
1
 Теорія держави і права: підручник / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А. Ведєрніков. Дніп-

ропетровськ: Ліра ЛТД, 2014. С. 23-24. 
2
 Завгородній В.А. Теоретичний інструментарій дослідження феномену впливу прак-

тики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні. Вісник Луган-

ського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. 2019. Випуск 1 

(85). С. 28-29. 
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Розділ 2 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

 

2.1. Поняття та структура практики Європейського суду з 

прав людини 

 

Зважаючи на обраний предмет дослідження, вимагає свого вирі-

шення питання з’ясування змістовного наповнення категорії «практика 

ЄСПЛ», а також визначення внутрішньої будови однойменного явища 

правової дійсності. Розв’язання цього завдання потребує залучення для 

наукового аналізу тих положень теорії юридичної практики, що мають 

методологічне значення та: а) розкривають зміст цієї категорії; 

б) відображають її видову диференціацію; в) визначають структуру вка-

заного феномену. 

Юридична практика як загальнотеоретична категорія була предме-

том досліджень багатьох теоретиків права, що, насамперед, обумовлено 

її особливим значенням як структурного елементу суспільної практики, 

а також її роллю в процесі розвитку і функціонування правової системи 

суспільства. Юридична практика сприяє задоволенню та захисту як 

приватних, так і публічних інтересів, виконує притаманні їй функції, 

слугує джерелом змін у суспільному житті. А отже, пізнання сутності 

цього явища правової реальності має велике значення як для юридичної 

доктрини, так і для суб’єктів правовідносин. 

Різних аспектів досліджуваного питання торкалися у своїх науко-

вих працях такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: І.В. Бенедик, 

С.Д. Гусарєв, О.В. Зайчук, В.М. Карташов, С.Ю. Лаврусь, Б.В. Мали-

шев, В.П. Нагребельний, Н.М. Оніщенко, М.В. Оніщук, Є.М. Палагіна, 

В.П. Реутов, О.Д. Тихомиров та інші. Водночас проведені дослідження 

характеризуються відсутністю єдності вчених у підході до розуміння 

досліджуваного поняття, а отже це питання  потребує подальших науко-

вих розвідок. 

Юридичний термін, що позначає поняття «юридична практика», 

утворився в результаті поєднання двох слів: «юридична» і «практика». 

Зауважимо, що слово «юридичний» походить від латинського 

http://www.ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/zmist.htm
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«juridiсus» та буквально перекладається як «судовий»
1
. Слово «практи-

ка» характеризується полісемічністю (багатозначністю). Серед основ-

них його значень Великий тлумачний словник сучасної української мо-

ви розрізняє такі: а) діяльність кого-, чого-небудь як набуття певних 

знань, навичок, досвіду і застосування їх у чомусь; б) набутий досвід, 

сукупність навичок, конкретних знань у певній галузі діяльності
2
. 

 З урахуванням наведених значень слів «юридична» і «практика» 

запропонуємо таку робочу гіпотезу щодо трактування терміна «юриди-

чна практика»: це юридична діяльність із набуття певних знань і нави-

чок, взята в єдності з попередньо набутим досвідом як сукупністю нави-

чок і конкретних знань у певній галузі діяльності. Способом перевірки 

цієї гіпотези стане методологічний аналіз різних інтерпретацій дослі-

джуваного терміно-поняття. 

Так, С.Д. Гусарєв та О.Д. Тихомиров під юридичною практикою 

пропонують розуміти діяльність юристів – професійних знавців права – 

щодо безпосереднього захисту прав, свобод та законних інтересів 

суб’єктів права (особи, держави, суспільства), надання їм допомоги у 

складанні правових документів, консультуванні щодо вибору найбільш 

оптимальних варіантів поведінки відповідно до норм права, посвідчення 

юридичних фактів тощо, в процесі яких забезпечується здійснення норм 

права. Юридична практика – це сфера діяльності лише юристів-

професіоналів
3
. 

Аналіз зазначеного дозволяє дійти висновку, що вчені під дослі-

джуваною категорією фактично розуміють тільки правозахисну юриди-

чну діяльність, залишаючи поза увагою інші не менш важливі її види, 

серед яких: правоохоронна, правозастосовна, правотворча.  

Водночас, з погляду С.Д. Гусарєва, юридичну практику можна роз-

глядати у двох аспектах: як практику усіх форм та сфер здійснення 

юридичної діяльності (широкий підхід); як практику лише окремих 

юристів, правових установ або організацій
4
. На наш погляд, таке розу-

міння юридичної практики ототожнює її з юридичною діяльністю, що є 

лише динамічною складовою юридичної практики.  

В теорії права також існує і позиція про те, що поняття «юридична 

                                                           
1
 Ушаков Д.Н. Юридический. Большой толковый словарь современного русского 

языка. Москва: Альта-Принт, 2005. VIII. С. 1233. 
2
  Практика. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. 

ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. С. 918. 
3
 Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльно-

сті): навч. посіб. Київ: Знання, 2005. С. 255. 
4
 Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти: автореф. 

дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2007. С. 19. 
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практика» повинне розумітися не через діяльність, а лише через її ре-

зультати. Так, наприклад, на думку Б.В. Малишева, твердження, що ди-

намічна складова є частиною будь-якого виду чи форми юридичної 

практики, є дискусійним. Є всі підстави розглядати юридичну практику 

як сукупність певних, стійких і об’єктивованих результатів юридичної 

діяльності. Водночас, як зауважує правник, юридична діяльність є пере-

дусім процесом, який, одначе, не має сенсу без своїх результатів – пев-

них положень, які й називаються юридичною практикою
1
. 

З погляду В.П. Реутова, юридична практика – це діяльність 

суб’єктів права в процесі формування і реалізації норм права, яка поля-

гає у виданні нормативних актів та в реалізації різноманітних індивіду-

альних правових актів
2
. Даний підхід до розуміння дозволяє виокремити 

такі дві складові юридичної практики, як юридичну діяльність та її ре-

зультати у формі правових актів. 

На думку І.В. Бенедика, домінуючим є погляд, згідно з яким юри-

дична практика розглядається в нерозривній єдності діяльності та сфор-

мованого на її основі соціально-правового досвіду (соціально-правової 

пам’яті)
3
. 

Підтримують такий підхід й інші правники. Так, з погляду 

В.М. Карташова, юридична практика являє собою відносно самостійну 

підсистему, що включає юридичну діяльність (правотворчу, інтерпрета-

ційну, правозастосовну, правосистематизуючу та їх окремі види і підви-

ди) та соціально-правовий досвід (соціально-правову пам’ять)
4
. 

Схоже визначення досліджуваного поняття запропоноване і 

С.Ю. Лаврусь, яка зазначає, що юридична практика – це діяльність ком-

петентних суб’єктів щодо прийняття, тлумачення, застосування, дове-

дення до відома населення правових приписів, взята в єдності з накопи-

ченим соціально-правовим досвідом
5
. 

Слід зауважити, що тотожні, на перший погляд, визначення поняття 

«юридична практика», які розглядаються вченими крізь призму сукуп-

ності двох елементів, а саме діяльності та досвіду, будуються на різних 
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Л.В. Авраменко та ін.; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. Харків: Право, 2009. C. 393. 
4
 Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: учеб. пособ. В 2 т. Т. ІІ. Ярославль: 

ЯрГУ, 2006. С. 74-75.  
5
 Лаврусь С.Ю. Реализация принципов права в юридической практике: автореф. дис. 

…  канд. юрид. наук: 12.00.01. Казань, 2005. С. 24. 
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методологічних підходах. Перший з них ґрунтується на тому, що досвід 

має похідний характер щодо діяльності та є її результатом, а другий – 

що досвід лежить в основі такої діяльності.  

Більш широкий підхід, з точки зору обсягу досліджуваної категорії, 

відстоює С.І. Палешник. Правником наголошується на тому, що юриди-

чна та, відповідно, судова практика, як одна з її різновидів, включає такі 

основні складові: 1) юридичну діяльність, елементами змісту якої ви-

ступають її об’єкти, суб’єкти, учасники, юридичні дії, засоби і способи 

їх здійснення, результат, що дає змогу задовольнити індивідуальну або 

суспільну потребу; 2) соціально-правовий досвід, сформований на осно-

ві юридичної діяльності, елементами якого виступають правоположен-

ня, вироблені в ході багаторічної практики приписів загального харак-

теру, які акумулюють соціально цінні та стабільні сторони конкретної 

юридичної діяльності
1
. 

Схожу інтерпретацію поняття «юридична практика» пропонує і 

Є.М. Палагіна, яка зазначає, що це цілеспрямована діяльність суб'єктів з 

ухвалення рішень правового змісту, узята в єдності з результатами цієї 

юридично значимої діяльності та узагальненим соціально-правовим до-

свідом. Вченим обґрунтовується, що юридичній діяльності, як динаміч-

ній складовій юридичної практики, притаманний державно-владний ха-

рактер, оскільки її здійснення є прерогативою державних органів, вона 

забезпечується різноманітними державними засобами економічного, 

політичного, соціального характеру та зумовлює різноманітні матеріа-

льні, політичні, духовні, моральні, соціальні зміни і завжди пов'язана з 

настанням певних юридичних наслідків
2
. 

Отже, вченими наголошується на тому, що юридична практика яв-

ляє собою єдність трьох її взаємопов’язаних компонентів, а саме: юри-

дичної діяльності, її результатів та соціально-правового досвіду. Проте, 

на нашу думку, розуміння юридичної практики лише крізь призму дія-

льності органів державної влади звужує зміст цього поняття, оскільки 

суб’єктами її здійснення можуть бути і недержавні інституції, серед 

яких: адвокатура, правозахисні громадські організації, третейські суди, 

муніципальні омбудсмани, міжнародні судові установи. До того ж, ме-

тою юридичної діяльності, як складової юридичної практики, не завжди 

є ухвалення рішень правового зміст у зв’язку з відсутністю такого пов-

новаження у деяких суб’єктів її здійснення. 

                                                           
1
 Палешник С.І. До питання про тлумачення судової практики. Державне будівницт-

во та місцеве самоврядування. 2013. Випуск 25. С. 169-170. 
2
 Палагина Е.Н. Функции юридической практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.01.  Саратов, 2003. С. 13-14. 
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У свою чергу, В.П. Нагребельний та М.В. Оніщук під юридичною 

практикою пропонують розуміти правотворчу, правоохоронну і праворе-

алізаційну діяльність суб’єктів права (державних органів і професійних 

юристів) та сукупність напрацьованого ними практичного досвіду (її ре-

зультати). Основними напрямками юридичної практики, на думку вче-

них, є: юридична практична діяльність; узагальнення стану забезпечення 

законності та правопорядку у процесі правотворчої, правозастосовної і 

правоохоронної діяльності; узагальнення результатів судової діяльності і 

роботи правоохоронних органів; узагальнення юридичної діяльності за-

конодавчих і виконавчих органів та Конституційного Суду
1
.  

На наш погляд, дискусійним є визначення вченими такого напрям-

ку юридичної практики, як узагальнення результатів діяльності зазначе-

них органів державної влади. Це твердження ґрунтується на існуючому 

розумінні поняття «узагальнювати», що в словнику української мови 

тлумачиться таким чином: 1) порівнюючи окремі предмети, факти, 

явища і таке інше, виявляти спільні риси, особливості й на їх основі ро-

бити висновки у формі загальних положень; 2) виявляючи характерні 

риси, особливості окремого предмета, факту явища і таке інше, сприй-

мати їх як загальні й поширювати на інші предмети явища; 3) відбирати 

та об’єднувати однакові характерні риси, особливості; створювати на їх 

основі що-небудь загальне, типове
2
. 

Зважаючи на зазначене, метою узагальнення результатів юридичної 

діяльності є виявлення її спільних рис і особливостей, а також їх поши-

рення серед інших учасників правовідносин. Суб’єктами здійснення та-

кої діяльності можуть бути як безпосередньо суб’єкти юридичної діяль-

ності (вищі суди, генеральна прокуратура, адвокатські об’єднання тощо), 

так і суб’єкти, які не мають до формування юридичної практики жодного 

відношення (науковці, представники громадськості тощо), але зацікав-

ленні у вивченні її тенденцій, новел, принципів, підходів тощо. Ця діяль-

ність фактично направлена на дослідження і опрацювання лише резуль-

татів юридичної діяльності, тому здійснюється поза межами юридичної 

практики та відповідно не може відноситись до жодного з її видів. Отже, 

узагальнення більш коректно  розглядати не як напрямок або вид юриди-

чної практики, а як спосіб її опрацювання чи ознайомлення з нею. 

Також О.В. Зайчук та Н.М. Оніщенко визначають юридичну прак-

                                                           
1
 Нагребельний В.П., Оніщук М.В. Юридична практика. Великий енциклопедичний 

юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. Київ: ТОВ «Видавни-

цтво «Юридична думка»», 2007. С. 978. 
2
 Узагальнювати. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і го-

лов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. С. 1288.  

http://www.ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/zmist.htm
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тику як сформовану в суспільстві діяльність соціальних суб'єктів, яка 

забезпечує найбільш ефективне і оптимальне досягнення цими суб'єк-

тами бажаного суспільного чи особистого результату. На думку вчених, 

юридичну практику можна розглядати у динамічному і статичному ас-

пектах. У динаміці вона проявляється у правовій діяльності суб'єкта су-

спільства, спрямованій на досягнення поставленої мети. Статичний бік 

характеризує юридичну практику як сформовану в суспільстві модель, 

порядок дій, здійснення яких призведе до бажаного результату з най-

меншими витратами зусиль і часу
1
. 

Аналіз позиції правників дозволяє виокремити три своєрідні скла-

дові юридичної практики, а саме: а) діяльність суб’єктів; б) модель (по-

рядок) їх дій; в) бажані результати діяльності. 

Узагальнення викладеного вище дає змогу визначити такі доктри-

нальні підходи до розуміння категорії «юридична практика»: 

1) цілеспрямована діяльність суб’єктів права або кваліфікованих юрис-

тів-професіоналів, в результаті чого відбувається ототожнення понять 

«юридична практика» та «юридична діяльність»; 2) юридична діяль-

ність в єдності з накопиченим правовим досвідом; 3) діяльність 

суб’єктів права, результатом якої є видання правових актів; 

4) діяльність суб’єктів, в основі якої сформовано модель (порядок дій) 

суб’єктів, з метою досягнення бажаного результату; 5) результати юри-

дичної діяльності у формі правоположень; 6) діяльність суб'єктів, взята 

в єдності з результатами цієї діяльності та узагальненим досвідом
2
. 

На наше переконання, лише останній із виокремлених підходів до 

розуміння поняття «юридична практика» є найбільш обґрунтованим та 

методологічно коректним в плані інтерпретації концепту «практика 

ЄСПЛ». 

Огляд джерел за обраною темою свідчить і про відмінність у погля-

дах правників щодо розуміння категорії «судова практика». На підтвер-

дження цієї тези наведемо окремі їх судження, що розкривають зміст 

досліджуваного явища.  

В енциклопедичних тлумачних словниках термін «судова практи-

ка» часто трактується як у широкому, так і у вузькому значенні. Так, 

наприклад, у вільній енциклопедії «Вікіпедія» судову практику пропо-

нується розглядати у вузькому розумінні як правоположення, що ство-

                                                           
1
 Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права (Академічний курс): підруч. 

Київ: Юрінком Інтер, 2006. URL:  

http://www.ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part3/2801.htm. 
2
 Завгородній В.А. Інтерпретація поняття «юридична практика» у сучасній теорії 

права.  Прикарпатський юридичний вісник. 2017. Випуск 5 (20). С. 13. 

http://www.ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part3/2801.htm
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рюються судовими органами та конкретизують норми права. Виділяєть-

ся три види таких правоположень, що є одночасно і змістом судової 

практики: 1) ті, що виникають у результаті заповнення прогалин у праві; 

2) ті, що конкретизують і деталізують зміст приписів загального харак-

теру; 3) ті, що виникають у результаті конкретизації й деталізації зага-

льних положень, понять і термінів законодавства (тобто тлумачення 

норм права). У широкому розумінні судова практика трактується як дія-

льність усіх ланок судової системи щодо виконання покладених на них 

завдань
1
. 

Схожий підхід до розуміння досліджуваної категорії спостерігаєть-

ся і в праці С.В. Шевчука, який зазначає, що судову практику слід розг-

лядати як у широкому вимірі, тобто всю діяльність органів судової вла-

ди, що втілюється у прийнятті юридичних актів, так й у вузькому, тобто 

як створення певних правоположень нормативного характеру
2
. 

Вважаємо, що висвітлені твердження до розуміння сутності судової 

практики у широкому значенні фактично зводиться до її сприйняття 

лише в діяльнісному аспекті, тобто як судової діяльності. Водночас ву-

зьке розуміння судової практики охоплює лише деякі результати такої 

діяльності, що пов’язані з виробленням судом правоположень, які конк-

ретизують загальні норми права та мають нормативний (загальноо-

бов’язковий) характер. Такий підхід до розуміння судової практики, на 

наш погляд, є методологічно некоректним з точки зору співвідношення 

загального і часткового правових явищ.  

З погляду Н.В. Несторової, судова практика – це сукупність усієї 

судової діяльності щодо здійснення правосуддя, яка виражена в багато-

разовому прийнятті об'єктивованих однакових рішень судів з метою 

формування загального розуміння і застосування законодавства. З пози-

ції правника, судову практику слід розділяти на первинну і вторинну 

судову діяльність. Перша складає процес здійснення правосуддя у конк-

ретних справах, а до другої відноситься вже опосередкована практика – 

аналіз і узагальнення рішень, надання роз'яснень у найбільш складних 

випадках застосування матеріального або процесуального закону
3
. 

Розуміння сутності судової практики в рамках вищезазначеного 

вторинного аспекту знайшло свою підтримку і в судженні про цей фе-

номен В.К. Ашуровим, яким зазначається, що судова практика в сучас-
                                                           

1
 Судова практика. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URL. https://uk.wikipedia.org/wiki/ 

Судова_практика. 
2
 Шевчук С.В. Загальнотеоретичні проблеми нормативності актів судової влади: ав-

тореф. дис. … д-ра юрид. наук.: 12.00.01. Харків, 2008. С. 15. 
3
 Нестерова Н.В. Правообразующие решения в судебной практике (теоретический 

аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Владимир, 2012. С. 6. 
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них умовах являє собою неоднорідний комплекс різних за ступенем 

обов'язковості результатів узагальнення діяльності судів загальної 

юрисдикції та міжнародних судів, відображених в офіційних оглядах та 

в рішеннях Пленуму Верховного Суду, правових позиціях вищих судо-

вих інстанцій і окремих судових органів, Конституційного Суду та 

ЄСПЛ
1
.  

Зауважимо, що запропоноване тлумачення первинної судової прак-

тики фактично ототожнює її з діяльністю суду, що, як зазначалося по-

передньо, звужує зміст цього поняття. До того ж, віднесення до судової 

практики діяльності щодо аналізу і узагальнення рішень суду є диску-

сійним, зважаючи на те, що така діяльність перебуває за межами здійс-

нення правосуддя і переслідує іншу мету, а саме систематизацію ухва-

лених рішень з певної категорії справ, та не породжує жодних юридич-

них наслідків. 

У свою чергу, С.С. Алексєєв наголошує, що під судовою практикою 

необхідно розуміти об’єктивований досвід індивідуально-правової дія-

льності компетентних органів (судів чи інших органів застосування 

права), який сформувався у результаті застосування права під час вирі-

шення конкретних юридичних справ
2
. Отже, вчений ототожнює судову 

практику з досвідом як результатом діяльності. 

Натомість М.В. Мазур наголошує на тому, що поняття «судова 

практика» в широкому сенсі включає: а) будь-яку діяльність судових 

органів щодо розгляду та вирішення конкретних справ; б) соціально-

правовий досвід, накопичений у результаті цієї діяльності. Судова прак-

тика у вузькому значенні – це не весь, а тільки певний соціально-

правовий досвід, накопичений у результаті діяльності судів
3
. Таким чи-

ном, правник включає до поняття «судова практика» у широкому зна-

ченні як діяльність суду, так і її результати, під якими розуміє досвід. 

Однак із запропонованого вченим поняття у вузькому значенні чітко не-

зрозуміло, який саме соціально-правовий досвід охоплюється цією кате-

горією.  

Подібну позицію до розуміння досліджуваного поняття підтримує і 

В.Ю. Соловйов, який зазначає, що судова практика – це єдність судової 

діяльності щодо здійснення правосуддя і результатів (досвіду) цієї дія-
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льності, що об'єктовані у формі судових рішень, які набрали законної 

сили
1
, а також А.О. Петруніна, яка наголошує, що судова практика – це 

взята в єдності предметно-практична діяльність судових органів з вирі-

шення юридичних справ, тлумачення і конкретизації приписів права і 

накопичений в результаті її здійснення досвід, виражений в першу чергу 

в правових позиціях вищих судів, оглядах і узагальненнях, інформацій-

них листах, обов'язкових роз'ясненнях, а також у вигляді рішень по кон-

кретних справах судів першої, апеляційної, касаційної і наглядової ін-

станцій
2
. Останній із зазначених підходів до розуміння досліджуваної 

категорії дає змогу виокремити декілька форм існування досвіду як 

елемента судової практики. 

Існує і дещо відмінна наукова позиція щодо розуміння результату 

як одного із елементів судової практики. Наприклад, Д.Ю. Хорошковсь-

ка пропонує розуміти судову практику як взаємоєдність діяльності судів 

і результатів цієї діяльності, виражених у нових правоположеннях, ви-

роблених судовою владою та закріплених у рішеннях із конкретних 

справ і/чи в актах зі сукупності однотипних конкретних судових справ
3
.  

Таку думку поділяють й інші вчені. Так, Є.П. Войтович під судовою 

практикою пропонує розуміти діяльність усієї системи судів зі здійс-

нення правосуддя, результат якої набуває особливого юридичного зна-

чення в різноманітних способах об'єктивації: роз'ясненнях пленумів 

Верховного Суду і Вищого арбітражного суду, судових рішеннях різних 

ланок судової системи у конкретних справах тощо.
4
 У свою чергу, 

В.О. Крижан зазначає, що судова практика – це одночасно і певна юри-

дична діяльність усіх судових органів з реалізації покладених на них за-

вдань, а також усі результати цієї діяльності (сукупність усіх судових 

актів застосування права)
5
.  

Із зазначеного випливає, що складовими судової практики є діяль-

ність суду та її результати, що виражаються у формі різних судових ак-
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тів, однією зі складових яких є правоположення. 

У сучасній юридичній літературі також існує думка, що судову 

практику у вузькому розумінні необхідно визначати як певний прийом, 

спосіб вирішення окремих категорій справ, в результаті якого найви-

щими судовими органами в публічно доступній формі формулюються 

нові загальнообов'язкові правоположення, які заповнюють, доповнюють 

або замінюють діючі норми права з метою подальшого неодноразового 

використання відносно невизначеного кола суб'єктів права
1
.  

Вважаємо, що підхід до розуміння, який запропонований 

О.М. Коростелкіною, фактично ототожнює судову практику з методо-

логією, яку застосовує суд при вирішенні певної категорії справ та до-

зволяє розглядати результати діяльності крізь призму наявності в суду 

нормотворчої функції, що, на наш погляд, є доволі дискусійним твер-

дженням. 

Вченими відстоюється позиція і про те, що поняття «судова прак-

тика» слід розуміти лише як результат діяльності суду, а твердження, 

що динамічна складова є частиною суддівської практики,  є взагалі дис-

кусійним.  

Прихильником такої ідеї є Б.В. Малишев, який водночас зауважує, 

що судову практику як правове явище характеризують такі ознаки: 1) є 

суб’єктним різновидом юридичної практики; 2) виступає сукупністю 

формально визначених, усталених приписів загального характеру (пра-

воположень), які виникають і формулюються в процесі застосування 

судами неоднозначних чи занадто широко сформульованих норм зако-

нодавства або в ході заповнення судами прогалин у праві; 

3) правоположення містяться в мотивувальних частинах рішень судів з 

принципових справ, а також у роз’ясненнях вищих судових органів, і є 

результатом конкретизації судом норм права або результатом заповнен-

ня судом прогалин у праві шляхом застосування аналогії права або ана-

логії закону; 4) правоположення набувають юридичної сили: за умови їх 

схвалення апеляційними і (або) касаційними судовими інстанціями; за 

умови їхнього опублікування; за умови неодноразового застосування їх 

судами першої інстанції в ході вирішення схожих справ
2
. 

Аналіз зазначеного дає змогу стверджувати, що розуміння судової 

практики Б.В. Малишевим зводиться до усталених правоположень, ви-

роблених судом у своїх рішеннях з підстав нечіткості норм закону, що є, 

передусім, результатом конкретизації норм права.  
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Подібну думку з цього приводу висловлюють і С.М. Братусь та 

А.Б. Венгеров, які наголошують, що судовою практикою не можна вва-

жати будь-які ухвали чи рішення вищих судових органів, рішення або 

ухвали судів касаційної інстанції чи навіть сукупність таких рішень що-

до конкретної групи справ. Судовою практикою є тільки ті положення 

юрисдикційних актів, які конкретизують норми права
1
. 

Дещо іншу позицію щодо сутності судової практики висловлює  

П.О. Гук, який визначає її як певний результат, підсумок судової діяль-

ності у конкретній справі або узагальненій категорії справ, що ґрунту-

ється на досвіді і суддівському розсуді, закріплений в судовому акті, 

який містить правoпoложeння, тлумачення норми права, що є зразком 

для застосування
2
.  

Схожу думку висловлює і Н.Д. Слотвінська, яка зазначає, що судо-

ва практика – це певний результат, підсумок судової діяльності, в пев-

ному виді судочинства, заснований на досвіді та суддівському розсуді, 

закріплений в судовому акті та який містить правові положення, тлума-

чення норми права, правові позиції, принципи і є прикладом для право-

застосування судами нижчих інстанцій. Разом з тим правник наголошує, 

що судова практика вищих судових органів є джерелом права лише тоді, 

коли в судовому акті: закріплені положення, що роз’яснюють специфіку 

застосування нормативних актів; вироблені нові правові правила мате-

ріального і/або процесуального характеру; дано тлумачення правової 

норми; сформульовано правову позицію, якою подолано прогалину, де-

фект або колізію в нормативно-правовому акті
3
.
 
 

Викладене дає змогу стверджувати, що під судовою практикою ро-

зуміються сформовані судом як нормативні, так і правоінтерпретаційні 

правоположення. 

Слід зауважити, що частина правників розглядають «суддівський 

розсуд» як необхідну основу здійснення судової практики або навіть її 

складову. Така думка, наприклад, відстоюється в дослідженні 

Д.Ю. Хорошковської, яка наголошує на тому, що необхідною умовою 

здійснення судової практики в будь-якій правовій системі є використан-

ня суддівського розсуду, який визначається як надане суду повноважен-
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ня вирішувати судову проблему (справу) на підставі діючого формаль-

ного права, зважаючи на конкретні обставини цієї справи. Судова прак-

тика без використання суддівського розсуду як така відсутня
1
.  

На важливості суддівського розсуду наголошують представники як 

загальнотеоретичної, так і різних галузевих юридичних наук. Так, з пог-

ляду П.В. Куфтирєва, суддівський (судовий) розсуд (дискреція) – це ви-

хідний принцип здійснення правосуддя, що полягає у гарантуванні 

суб’єктові правозастосування (судді) правомочностей щодо обрання 

найбільш оптимального варіанту вирішення правового питання, відпо-

відно до нормативно визначених меж, вихідних засад та цілей права, 

конкретних обставин справи
2
.  

Як вважає M.Д. Савенко, під суддівським розсудом слід розуміти 

інтелектуально-вольову діяльність, спрямовану на законне, об'єктивне, 

неупереджене і справедливе вирішення спірних питань, що виникають у 

судочинстві або є предметом розгляду у випадках, дозволених або не 

врегульованих законом
3
. 

Вищевикладене дає змогу дійти таких висновків щодо сутності по-

няття «суддівський розсуд»: 1) під ним одночасно розуміють повнова-

ження судді, принцип здійснення правосуддя, інтелектуально-вольову 

діяльність, що вказує на невизначеність юридичної природи цього фе-

номену; 2) з позиції деяких вчених про наявність суддівського розсуду 

можна говорити лише тоді, коли результатом діяльності є справедливе, 

неупереджене та оптимальне рішення суду; якщо ж рішення не відпові-

дає таким критеріям і, як наслідок, оскаржуються до вищої судової ін-

станції, можна припустити, що воно ухвалене без суддівського розсуду, 

а отже без участі в цьому процесі інтелекту, волі чи розуму; 

3) дискусійним є твердження правників, що суддівський розсуд спрямо-

ваний на об’єктивне вирішення спірних питань, оскільки він за своєю 

суттю є суб’єктивним явищем; 4) зважаючи на тлумачення цього термі-

на в словниках як: а) власне рішення; б) розмірковування, роздум; 

в) розум (здатність людини мислити, відображати і пізнавати 

об’єктивну дійсність)
4
, під розсудом слід розуміти процес і результат 

мислення кожної людини як біологічно існуючої розумної істоти неза-
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лежно від статусу або сфери діяльності, а тому займана посада – судді, 

прокурора тощо – навряд чи може бути підставою для його виокрем-

лення елементом діяльності чи статусу. Включення розсуду до структу-

ри судової практики також вважаємо невиправданим. 

Аналіз наведених вище дефініцій поняття «судова практика» дає 

підстави стверджувати, що в доктрині права існує полісемія щодо ви-

значення цієї загальнотеоретичної категорії. У зв’язку з цим можна вио-

кремити такі основні напрямки щодо розуміння цього явища правової 

дійсності: 1) це вся судова діяльність або лише діяльність щодо здійс-

нення правосуддя; 2) це об’єктивований досвід, що сформувався у ре-

зультаті  застосування права при вирішенні конкретних справ; 3) це єд-

ність судової діяльності та соціально-правового досвіду як результату 

цієї діяльності; 4) це взаємоєдність судової діяльності та її результатів у 

формі судових рішень; 5) це певний прийом, спосіб вирішення окремих 

категорій справ; 6) це лише результати діяльності суду, під якими слід 

розуміти правоположення щодо: а) конкретизації норм права; 

б) нормативні положення; в) положення щодо інтерпретації норм права; 

7) це результати або підсумки діяльності суду, що засновані на досвіді 

та суддівському розсуді; 8) це аналіз та узагальнення результатів судо-

вої діяльності
1
. 

Висвітлені наукові погляди свідчать, що розуміння категорії «судо-

ва практика» часто не збігається за своїм змістовним наповненням з ка-

тегорією «юридична практика», які повинні співвідноситись як видове 

та родове поняття. Судова практика подекуди розглядається більш ши-

роко, включаючи не тільки такі важливі елементи як діяльність, її ре-

зультати та досвід, а також і такі нові складові, як прийоми і способи 

вирішення окремих категорій справ, розсуд, узагальнення результатів 

діяльності суду, правоположення тощо. Разом з тим деякі вчені розгля-

дають категорію «судова практика» достатньо звужено, ототожнюючи її 

лише з якоюсь однією зі складових юридичної практики. 

Наскільки існуючі підходи до розуміння попередньо досліджених 

юридичних категорій збігаються з сучасною інтерпретацією поняття 

«практика ЄСПЛ», можна зрозуміти лише після ґрунтовного дослі-

дження останнього в нормативних та доктринальних джерелах.  

Слід зауважити, що першу спробу нормативного визначення понят-

тя «практика ЄСПЛ» було зроблено у ст. 1 Закону України «Про вико-

нання рішень та застосування практики ЄСПЛ», в якій зазначається, що 

практика Суду Ради Європи – це практика Європейського суду з прав 

                                                           
1
 Завгородній В.А. Понятие и сущность практики Европейского суда по правам че-
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людини та Європейської комісії з прав людини
1
. На наше переконання, 

таке законодавче визначення досліджуваного поняття не розкриває ані 

зміст, ані структуру цього явища правової дійсності, а лише конкретизує 

суб’єктів її формування.  

Тлумачення категорії «практика ЄСПЛ» можна споглядати і в нау-

кових джерелах, щоправда їх аналіз дозволяє дійти висновку про існу-

вання в доктрині права множинності підходів до її розуміння. 

На думку П.В. Пушкаря, судова практика ЄСПЛ – це дуже узагаль-

нене поняття, що включає широкий спектр рішень цього Суду – як ма-

теріального, так і процесуального характеру, деякі з яких дослідники 

цього питання не згадують, або на які вони не посилаються взагалі. 

Тобто саме по собі поняття «судова практика» включає в себе не тільки 

рішення Суду, постановлені щодо суті вимог Конвенції, але й і його ух-

вали (в деяких випадках такого роду рішення перекладаються як «пос-

танови Суду»)
2
. Викладене свідчить, що правник під практикою ЄСПЛ 

пропонує розуміти сукупність усіх рішень, що ухвалюються Судом Ра-

ди Європи в процесі своєї діяльності. 

Подібну позицію висловлюють й інші правники. Так, наприклад, 

Е.Л. Трегубов розглядає практику Страсбурзького суду в широкому 

значенні як усі рішення ЄСПЛ та практику Європейської комісії з прав 

людини відносно всіх країн-учасників Конвенції
3
. Підтримує таку ідею і 

М. Магрело, який зазначає, що практика Страсбурзького суду – це прак-

тика Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав 

людини не лише у справах проти України, а весь масив практики щодо 

змісту та обсягу прав і свобод
4
. 

У свою чергу, О.М. Коростелкіною зроблено висновок, що під су-

довою практикою міжнародних судових органів, в тому числі ЄСПЛ, 

слід розуміти єдність таких двох елементів: а) судової діяльності із за-

стосування міжнародних норм, пов'язаної зі створенням нового регулю-

вання на основі з'ясування їх змісту, сенсу, духу і принципів; 

                                                           
1
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б) специфічного підсумкового результату цієї діяльності (рішень)
1
.  

Зазначене актуалізує питання про структуру та особливості діяль-

ності ЄСПЛ, що за своєю природою є юридичною, а також види рішень 

Суду Ради Європи, які доцільно включити до обсягу категорії «практика 

ЄСПЛ». 

Структура юридичної діяльності, як зауважують М.В. Цвік та 

О.В. Петришин, – це така її конструкція, її основні елементи та їх 

зв’язки, що забезпечують її цілісність, збереження її властивостей при 

впливі на неї різноманітних чинників суспільного життя. Елементами 

юридичної діяльності є суб’єкти і учасники, об’єкти, юридичні дії і 

операції, способи і засоби їх здійснення, мета і результати тощо
2
.  

Схожу позицію з цього приводу висловлює і С.Д. Гусарєв, який 

зазначає, що загальну структуру юридичної діяльності утворюють: об'є-

кти, суб'єкти, учасники, юридичні дії, операції, засоби їх здійснення, 

прийняті рішення та результати дій. Названі елементи, з позиції правни-

ка, складають основу у розумінні даного явища, зберігають його влас-

тивості навіть за умов зовнішніх змін, надають рис сталості
3
.  

Беручи за методологічну основу вищезазначені позиції правників, 

зауважимо, що в організаційно-структурному відношенні суб’єктом 

юридичної діяльності є безпосередньо сам Європейський суд як міжна-

родна судова установа Ради Європи. В персонально-особистісному ас-

пекті – це існуючий склад суддів ЄСПЛ, які обрані від кожної договір-

ної сторони Конвенції.  

Вважаємо, що специфічною властивістю діяльності ЄСПЛ є її докт-

ринальний характер, що обумовлений якісним складом Страсбурзького 

суду (2/3 суддів від його складу є вченими, що підтверджується наявніс-

тю у них наукового ступеня), а також застосуванням наукового принци-

пів та способів тлумачення конвенційних норм при розгляді справ.  

За своєю природою така діяльність однозначно носить складний 

політико-правовий характер, оскільки саме ЄСПЛ визначає політику 

Ради Європи з утвердження та забезпечення європейських стандартів 

прав і свобод людини.  

Первинним об’єктом діяльності ЄСПЛ є правові відносини, що 

складаються у зв’язку з порушенням конвенційних прав і свобод людини 
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органами державної влади, їх службовими та посадовими особами. Вто-

ринним об’єктом діяльності ЄСПЛ уважаємо національну юридичну дія-

льність держав-учасниць Конвенції, на яку здійснюється правовий вплив. 

Разом з тим діяльність Суду Ради Європи має організуючий та програм-

ний характер, оскільки націлена на вироблення алгоритмів роботи для 

інших суб'єктів права держав-учасниць Конвенції з метою недопущення 

порушень конвенційних прав  і свобод. Зміст діяльності Страсбурзького 

суду складають окремі дії суддів, що націлені на досягнення бажаних 

правових результатів пов’язаних із захистом прав людини. 

Належними для ЄСПЛ є такі форми діяльності: 1) правозастосовна, 

що полягає в застосуванні норм Конвенції при розгляді справи по суті; 

2) правотлумачна, сутність якої зводиться до інтерпретації норм і прин-

ципів Конвенції в ході розгляду справи, а також роз’яснення положень 

ухваленого Судом рішення у разі надходження до нього такого клопо-

тання з боку скаржника; 3) контрольна, що полягає у здійсненні від іме-

ні Ради Європи контролю за дотриманням державами-учасницями Кон-

венції положень цього міжнародного договору.  

Зазначені правові форми обумовлені як метою діяльності Страсбур-

зького суду, якою є запобігання фактам порушення конвенційних прав і 

основоположних свобод людини Високими Договірними Сторонами, а 

також констатація фактів порушення державами-учасницями гаранто-

ваних Конвенцією можливостей людини та присудження потерпілим 

справедливої сатисфакції, так і наданими йому інструментами (засоба-

ми) діяльності, якими є його повноваження.  

З приводу правових форм діяльності ЄСПЛ вченими висловлюють-

ся й інші позиції, серед яких особливе місце займає точка зору про здій-

снення Судом Ради Європи нормотворчої діяльності.  

Так, наприклад, Д.М. Супрун зазначає, що визнання нормативного 

характеру юриспруденції ЄСПЛ є, з одного боку, необхідною умовою 

існування європейської системи захисту прав людини, а з іншого – важ-

ливим чинником розвитку сучасного міжнародного права
1
. У свою чер-

гу, В.А. Капустинський, відстоюючи ідею нормотворчої діяльності 

ЄСПЛ у контексті формування національних правозахисних систем, на-

голошує на важливості застосування судового прецеденту Європейсько-

го суду як одного із основних джерел національного права та необхід-

ність використання його при прийнятті судових рішень національними 

судами
2
.   

Однак позицію правників щодо наявності у Страсбурзького суду 
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повноважень нормативного характеру уважаємо дискусійною та малоо-

бґрунтованою, зважаючи на такі аргументи:  

1) відповідно до існуючих положень Конвенції та Регламенту 

Страсбурзького суду таким повноваженням Суд Ради Європи не наділе-

ний;  

2) його наявність спричинила б доповнення норм Конвенції новими 

правилами, на які не погоджувалися держави-учасники при ратифікації 

Конвенції як регіонального міжнародного договору;  

3) рішення ЄСПЛ за своєю юридичною природою не є класичними 

судовими прецедентами, а отже Страсбурзький суд, ухвалюючи рішен-

ня по суті справи, не створює нових правових приписів, що не є, як ви-

пливає з досвіду його діяльності, обов’язковими навіть для самого Суду 

Ради Європи;  

4) сформовані правові позиції в постановах ЄСПЛ є нічим іншим, 

ніж результатом казуального тлумачення, здійсненим в рамках розгляду 

конкретного казусу (справи), що у разі повторного використання Судом 

при ухваленні інших рішень набувають прецедентного характеру;  

5) нормативність є скоріше властивістю не діяльнісної складової 

практики Суду Ради Європи, а її результативної частини (тлумачення 

конвенційних норм), що є обов’язковою для урахування суб’єктами 

юридичної діяльності задля належного дотримання та виконання поло-

жень Конвенції на національному рівні.  

Останній із зазначених нами аргументів знаходить своє підтвер-

дження у висновках К.О. Клименка, який, з-поміж іншого, виокремлює 

м’яку чи змінну нормативність юриспруденції Суду, що носить харак-

тер обов’язкового змісту, але необов’язкового застосування
1
. 

Деякими дослідниками наголошується, що практикою ЄСПЛ є не 

всі результати його діяльності, а лише певна частина.  

Так, з погляду О.В. Соловйова, практику Страсбурзького суду як 

джерело права в Україні складають, по-перше, лише правоположення, 

які відтворені у мотиваційних частинах принаймні двох рішень Суду в 

аналогічних справах. По-друге, таку практику Суду уособлюють не всі 

правоположення, сформульовані ним при мотивації своїх рішень, а ли-

ше ті з них, які або конкретизують існуючі абстрактні приписи Конвен-

ції, або ж заповнюють прогалини у правовому регулюванні, що здійс-
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нюється цими приписами
1
. 

Схожий підхід до розуміння поняття, що складає предмет дослі-

дження, підтримує і О.О. Кочура, який зауважує, що під практикою Су-

ду Ради Європи як джерела права слід розуміти частину правового дос-

віду і результатів діяльності ЄСПЛ та Європейської комісії з прав лю-

дини, що виражаються в їх офіційних актах (рішеннях (постановах), ух-

валах), які набрали чинність та містять важливі й актуальні правові по-

зиції обов’язкового чи переконливого характеру щодо прав і свобод лю-

дини і громадянина
2
. 

Однак переконані, що вищезазначений підхід не є виправданим, 

зважаючи на той факт, що всі без винятку рішення Страсбурзького суду 

є нічим іншим, як результатами його діяльності. Такими юридично зна-

чущими підсумками діяльності ЄСПЛ є як його рішення про прийнят-

ність (неприйнятність) скарг щодо порушення конвенційних норм,  руху 

заяви (або справи) в суді, констатації факту непорушення або порушен-

ня державою конвенційних прав і свобод людини та присудження поте-

рпілому справедливої сатисфакції, так і консультативні висновки, що 

надаються Судом Ради Європи на запит уповноважених конвенційними 

нормами чи Регламентом Страсбурзького суду суб’єктів.  

Не заперечуючи того, що складовим елементом практики ЄСПЛ є 

його досвід, логічним постає питання щодо розуміння його сутності. 

В енциклопедичних виданнях під категорією «досвід» розуміється 

відображення в людській свідомості законів об'єктивного світу і суспі-

льної практики, одержане в результаті активного практичного пізнання, 

а також сукупність практично засвоєних знань, навичок, знання життя, 

заснована на пережитому, випробуваному
3
. 

Із зазначеного випливає, що під досвідом Страсбурзького суду слід 

розуміти сукупність знань про методологію, принципи та попередні ре-

зультати діяльності Комісії з прав людини та Європейського суду з прав 

людини, а також умінь їх використання у професійній діяльності. Дос-

від є відправною точкою для ухвалення Судом Ради Європи нових рі-

шень, що відбувається як на основі усталених правових позицій, так і 

нових, зважаючи на застосування Страсбурзьким судом принципу ево-

лютивного тлумачення.  
                                                           

1
 Соловйов О.В. Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики 

Страсбурзького суду в Україні (загальнотеоретичні аспекти): автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.01. Львів, 2011. С. 13. 
2
 Кочура О.О. Європейський суд з прав людини в конституційно-правовому механі-

змі захисту прав і свобод громадян України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 

2015. С. 136. 
3
 Досвід. Вільна енциклопедія «Вікіпедія». URL. https://uk.wikipedia.org/wiki. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4
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В доктрині права також відстоюється думка про те, що на сучасно-

му етапі під практикою ЄСПЛ в самому широкому значенні необхідно 

розуміти правові позиції Страсбурзького суду
1
. Схожу позицію з цього 

приводу висловлює і Ю.Б. Хім’як, який наголошує, що, виходячи з ана-

лізу юридичної природи практики ЄСПЛ, джерелом кримінального пра-

ва є правова позиція ЄСПЛ як структурна частина його рішення, що мі-

стить загальні положення тлумачення конвенційної норми
2
.  

Підтримує такий підхід до розуміння практики ЄСПЛ, щоправда у 

вузькому сенсі, і О.В. Сердюк, який зазначає, що правова позиція – це 

певний уривок мотивувальної частини рішення ЄСПЛ, в якому містить-

ся загальне тлумачення відповідної норми Конвенції щодо її застосу-

вання до врегулювання спірних правовідносин за конкретною справою
3
.  

Загалом не заперечуючи того, що ключовим елементом рішень 

ЄСПЛ є сформульовані Страсбурзьким судом правові позиції, які є ре-

зультатом тлумачення конвенційних норм та можуть бути розглянуті як 

джерело права, все ж переконані, що їх повне ототожнення з практикою 

Суду Ради Європи є неприйнятним, зважаючи на більш виправдане ро-

зуміння останньої як складного, сумативного утворення. Проте, зважа-

ючи на усталену традицію законодавця, суб’єктів правозастосування та 

вчених використовувати словосполучення «практика ЄСПЛ», в рамках 

даного дослідження ми також послугуємося ним переважно в аспекті 

результатів діяльності Страсбурзького суду.  

Аналіз усіх вищенаведених підходів правників до розуміння кате-

горії «практика ЄСПЛ» дозволяє вказати на ті теоретичні положення, 

що носять дискусійний характер, а також мають методологічне значен-

ня для вирішення дослідницької мети. 

По-перше, вважаємо недостатньо обґрунтованим судження про 

практику ЄСПЛ як сукупність рішень матеріального та процесуального 

характеру. Вказаний висновок підтверджується тезою, що рішення (су-

купність рішень) як результат діяльності суду є лише одним із елементів 

судової практики. Відтак, ототожнення цих рішень і практики Страс-

бурзького суду має своїм наслідком звужене розуміння досліджуваної 

категорії, що, на нашу думку, є неприпустимим.   

                                                           
1
 Чернышев И.А. Правовые позиции Конституционного Суда России и Европейского 

суда по правам человека: генезис и взаимовлияние: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. 

Томск, 2010. С. 14. 
2
 Хім'як Ю.Б. Гармонізація кримінального права України з практикою Європейсько-

го суду з прав людини: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2011. С. 15. 
3
 Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основополож-

них свобод: компендіум / О.В. Сердюк, Ю.В. Щокін, І.В. Яковюк та ін.; за заг. ред. 

О.В. Сердюка, І.В. Яковюка. Харків: Право, 2017. С. 18. 
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По-друге, ми не поділяємо позицію тих вчених, які призначенням 

правоположень, що складають зміст практики ЄСПЛ, вбачають в конк-

ретизації існуючих абстрактних приписів Конвенції та Протоколів до 

неї. Вказаний умовивід підтверджується такими аргументами: 

а) усталеним підходом до розуміння категорії «конкретизація», сутність 

якої полягає у виданні правоположень, які хоча і не виходять за межі 

змісту норми права, але містять у собі нові елементи регулювання сус-

пільних відносин, не виражені у цій правовій нормі
1
 (прикладом цьому 

можуть слугувати підзаконні нормативно-правові акти); б) повноважен-

нями Страсбурзького суду (застосування та тлумачення норм Конвен-

ції), що визначені Конвенцією; в) субсидіарною роллю Суду Ради Євро-

пи, який не може підміняти собою ні національних органів судової вла-

ди, ні тим більше парламент; г) усталеним в правовій доктрині підходом 

до розуміння поняття правоположення як результату правотворчої дія-

льності, що призводить до виникнення якісно нового правила, чиє фун-

кціональне призначення полягає у врегулюванні правових відносин
2
. За-

значені аргументи дають підстави стверджувати, що ЄСПЛ у своїх рі-

шеннях формує правові позиції виключно як результат правоінтерпре-

таційної діяльності, що не призводять до виникнення нових правил 

(норм права).  

По-третє, недостатньо аргументованою є позиція тих вчених, які 

зміст практики ЄСПЛ зводять до правових позиції обов’язкового чи пе-

реконливого характеру. Зважаючи на наявність в діяльності ЄСПЛ ди-

намічного підходу до тлумачення конвенційних норм, риса 

«обов’язковості» стосовно конкретної правової позиції Страсбурзького 

суду носить не абсолютний, а до певної міри умовний характер, оскіль-

ки ЄСПЛ може змінити попередньо сформульовану правову позицію, 

щоправда за умови зміни фактичних чи юридичних обставин справи або 

конкретно історичних умов застосування норми Конвенції.  

По-четверте, переконані, що поняття «судова практика» та «прак-

тика ЄСПЛ» співвідносяться як родове та видове, яким притаманні ті ж 

суттєві ознаки, що й категорії «юридична практика». 

По-п’яте, структуру практики ЄСПЛ поряд із діяльністю Страсбур-

зького суду (динамічний елемент) складають результати такої діяльнос-

ті і накопичений досвід Суду Ради Європи (статичні елементи). Осно-

вою практики ЄСПЛ є його діяльність та її результати; така діяльність 

ґрунтується на накопиченому досвіді; в основі досвіду лежить поперед-

                                                           
1
 Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: монографія. Київ, 2001. С. 149. 

2
 Зміївська С.С. Судова практика як джерело формування та розвитку права (загаль-

нотеоретичний аналіз): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2012. С. 8-9. 



Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні … 

67 

ня діяльність Суду Ради Європи. Під результатами діяльності Страсбур-

зького суду пропонується розуміти її юридично значущі підсумки, що 

об’єктивуються в рішеннях ЄСПЛ і є найбільш важливим елементом 

практики Суду Ради Європи. Ключовим елементом таких рішень є сфо-

рмульовані Страсбурзьким судом правові позиції. Досвід Страсбурзько-

го суду являє собою сукупність знань про попередні результати діяль-

ності Комісії з прав людини та Європейського суду з прав людини, а та-

кож умінь їх використання у професійній діяльності.  

По-шосте, уважаємо, що практиці Страсбурзького суду як правово-

му явищу притаманні такі риси: а) як юридичне явище являє собою 

складне сумативне утворення, основним елементом якого є діяльність 

Суду, що значною мірою носить доктринальний характер; б) вона за-

снована на попередньому накопиченому досвіді ЄСПЛ; в) здійснюється 

спеціально уповноваженими суб'єктами – суддями, які обираються Пар-

ламентською Асамблеєю Ради Європи від кожної Високої Договірної 

Сторони; г) її правовою основою є норми матеріального і процесуально-

го права, об’єктивовані в Конвенції про захист прав людини і основопо-

ложних свобод, Протоколах до неї, а також Регламенті ЄСПЛ; 

д) основною метою діяльності Суду Ради Європи є запобігання фактам 

порушення конвенційних прав і основоположних свобод людини Висо-

кими Договірними Сторонами, а також констатація фактів порушення 

державами-учасницями гарантованих Конвенцією можливостей людини 

та присудження потерпілим справедливої сатисфакції, що досягається 

через здійснення Судом Ради Європи функцій тлумачення та застосу-

вання конвенційних принципів і норм; е) має елементи творчості в рам-

ках здійснення тлумачення норм Конвенції, результатом якої є вироб-

лення правових позицій; ж) у своїй результативній частині (ухвалених 

рішеннях) здійснює багатоаспектний правовий вплив на суб’єктів юри-

дичної діяльності держав-учасників Конвенції у сфері захисту прав лю-

дини; з) за своєю природою носить складний політико-правовий харак-

тер, оскільки ЄСПЛ визначає політику Ради Європи з утвердження та 

забезпечення європейських стандартів прав людини та основоположних 

свобод.  

Усе вищевикладене дозволяє сформувати таке судження про дослі-

джуваний правовий феномен: практика Суду Ради Європи – це  засно-

вана на попередньому накопиченому досвіді цієї міжнародної правоза-

хисної інституції діяльність, що значною мірою носить доктринальний 

характер, об’єктивованим результатом якої є документально оформлені 

рішення, що вміщують сформовані на основі тлумачення норм і прин-

ципів Конвенції правові позиції Страсбурзького суду, а також індивіду-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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алізовані стосовно конкретних учасників провадження приписи щодо 

прийнятності (неприйнятності) скарги про порушення конвенційних 

норм, руху заяви (або справи) в суді, констатації факту непорушення 

або порушення державою конвенційних прав і свобод людини та прису-

дження потерпілому справедливої сатисфакції. 

 

 

2.2. Практика Страсбурзького суду як джерело права  

та джерело правового впливу на юридичну  

діяльність в Україні 

 

23 лютого 2006 року Українським парламентом на законодавчому 

рівні було визначено роль практики Суду Ради Європи в механізмі пра-

вового регулювання. Зокрема, стаття 17 Закону України «Про виконан-

ня рішень та застосування практики Європейського суду з прав люди-

ни» містить нормативно-правовий припис, згідно з яким суди застосо-

вують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини та осно-

воположних свобод і практику Страсбурзького суду як джерело права
1
. 

Як юридичний факт, вказана новела законодавства не зняла, а на-

впаки – ще більше актуалізувала проблему визначення правової приро-

ди цього феномену та загострила наукову дискусію з приводу його дже-

рельності. Про це свідчить наявність як прихильників чинності згаданої 

норми закону, так і опонентів, які або категорично не погоджуються з 

такою нормативною конструкцією, визнаючи джерелом права лише 

Конвенцію як міжнародний договір, або наголошують на певних особ-

ливостях чи умовах, за яких практика Суду Ради Європи може мати 

властивості джерела права.  

Слід зауважити, що полісемія позицій правників щодо розуміння 

джерельності практики ЄСПЛ, з одного боку, розширює уявлення про її 

зміст та значення для національної юридичної діяльності, а з іншого пі-

дсилює аргументацію тих суб’єктів правозастосовної діяльності, які на-

голошують на факультативності цього явища правової дійсності. Ситу-

ація, яка склалася, вказує як на невирішеність питання, що складає пре-

дмет дослідження, так і на необхідність проведення додаткових науко-

вих розвідок у цьому напрямку.  

Зважаючи на множинність доктринальних підходів до розуміння 

практики Суду Ради Європи як джерела, уважаємо за доцільне 

об’єднати їх у декілька груп. 

                                                           
1
 Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав люди-

ни: Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/3477-15. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/3477-15
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Прибічниками першого підходу обґрунтовується теза про визнання 

практики Страсбурзького суду джерелом (формою) права.  

Як зауважує Д.С. Тихоновецький, у сучасній концепції європейсь-

кого права не має теоретичних перепон для визнання судової практики 

самостійним джерелом європейського права, навіть якщо йдеться про 

практику Європейського суду з прав людини, природа рішень якого від-

різняється від тієї імперативної ролі, яку відіграють рішення звичайних 

судових інстанцій в державах-членах Конвенції
1
. З погляду М. Шимків, 

практика ЄСПЛ є джерелом українського права, при цьому за юридич-

ною силою вона стоїть після міжнародних договорів, згоду на 

обов’язковість яких було надано Верховною Радою України
2
.  

Схожу позицію з цього приводу висловлюють й інші вчені. Так, на-

приклад, з погляду М.В. Мазур, в системі джерел вітчизняного консти-

туційного права прецеденти ЄСПЛ за юридичною силою логічно розмі-

стити одразу після міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України
3
. У свою чергу, на думку 

В.Д. Юрчишина та В.В. Король, у системі джерел кримінального проце-

суального права практику ЄСПЛ, як джерело права, за юридичною си-

лою слід розмістити одразу після міжнародних договорів, згоду на 

обов’язковість яких надано Верховною Радою України
4
.  

У свою чергу, Т. Стоянова пропонує розглядати практику ЄСПЛ 

джерелом цивільного процесуального права
5
, а В.Г. Уваров стверджує, 

що прецедентна практика Європейського Суду є важливим джерелом 

кримінально-процесуального права України
6
.  

Дещо іншу думку з цього приводу висловлює М.І. Козюбра, який 

зазначає, що практика Страсбурзького суду виступає допоміжним дже-

релом права та стосується практичного застосування положень Конвен-
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ції як основного джерела права
1
.  

У правовій доктрині існує позиція і про те, що практика ЄСПЛ слу-

гує особливими джерелом та відіграє роль путівника для повсякденної 

діяльності законодавчих, судових та інших органів держав-членів Ради 

Європи
2
. Схоже твердження обґрунтовує С.В. Васильєв, який наголо-

шує, що рішення ЄСПЛ, будучи особливим джерелом цивільного про-

цесуального права України, мають прецедентну природу, з їх допомо-

гою формуються важливі правові позиції, що є обов’язковими для пода-

льшого використання судами в ході розгляду та вирішення цивільних 

справ. Однак, як підкреслює правник, правові позиції у «чистому вигля-

ді» не можуть бути джерелом права, оскільки вони є складовою части-

ною того чи іншого рішення – джерела права
3
.  

Подібних висновків доходить і К.Б. Дрогозюк, який зазначає, що 

практика ЄСПЛ є особливим джерелом цивільного процесуального пра-

ва, яке може застосовуватися як додаткове джерело права. На думку ав-

тора, її варто розглядати як одне із змістовних джерел цивільного про-

цесуального права, що допомагає встановити основні напрямки його 

реформування
4
.   

Більш радикальною є позиція О.Й. Бучинського, який зауважує, що 

практика ЄСПЛ за правовими властивостями прирівнюється до Конвен-

ції, має загальнообов’язковий характер та виступає носієм остаточного і 

найбільш авторитетного тлумачення конвенційних положень, що обу-

мовлює обов’язковість дотримання її державами-учасницями висновків 

ЄСПЛ про зміст та належний порядок забезпечення реалізації конвен-

ційних прав і основоположних свобод. Одним із напрямків впливу 

практики Страсбурзького суду на розвиток правових систем країн-

членів Ради Європи, що виокремлює вчений, є її функціонування як 

джерела права для суб’єктів правозастосування та основи для розробки 

або оновлення національного законодавства
5
.  
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Схожу думку з цього приводу висловлює і О.О. Зенін, який наго-

лошує, що за своїм юридичним значенням практика тлумачення Євро-

пейським Судом Конвенції і протоколів до неї прирівнюється за значен-

ням до положень самої Конвенції, тобто має юридично обов’язковий 

характер і може бути визначена як міжнародно-правовий прецедент
1
. 

Прихильники другого підходу визнають джерелом права лише 

окрему частину практики Суду Ради Європи. Так, зокрема, 

О.В. Соловйов включає до обсягу практики Європейського суду як дже-

рела права лише правоположення, які відтворені у мотиваційних части-

нах принаймні двох рішень Суду у аналогічних справах. З позиції прав-

ника, практику Страсбурзького суду уособлюють не всі правоположен-

ня, сформульовані ним при мотивації своїх рішень, а лише ті з них, які 

або конкретизують існуючі абстрактні приписи Конвенції, або ж запов-

нюють прогалини у правовому регулюванні, що здійснюється цими 

приписами
2
. 

Схожий методологічний підхід прослідковується і в роботі 

Н.Д. Слотвінської, яка зазначає, що судова практика є джерелом права в 

тих випадках, коли в судовому акті вищого судового органу закріплено 

такі положення: 1) надано роз’яснення про застосування нормативних 

актів; 2) вироблено нові правові правила матеріального і/або процесуа-

льного характеру; 3) надано тлумачення правової норми; 4) сформульо-

вано правову позицію, якою подолано прогалину, дефект або колізію в 

нормативно-правовому акті. Дані особливості судової практики як дже-

рела права, створені вищими судовими органами, дозволяють визначити 

її нормативно-правовий (прецедентний) характер, спрямований на регу-

лювання суспільних відносин. Однак, на думку правника, здійснення 

захисту ЄСПЛ як останньою інстанцією не означає, що сформоване ним 

правове положення треба розглядати як догму
3
. 

З погляду О.О. Кочури, під практикою Європейського суду як дже-

рела права слід розуміти частину правового досвіду і результатів діяль-

ності ЄСПЛ та Європейської комісії з прав людини, що виражаються в 

їх офіційних актах, які набрали чинність та містять важливі й актуальні 

правові позиції обов’язкового чи переконливого характеру щодо прав і 
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свобод людини і громадянина
1
. Схожу позицію висловлює і 

Ю.Б. Хім’як, який, погоджуючись з тим, що практика ЄСПЛ є джерелом 

кримінального права України, зауважує, що таким джерелом безпосере-

дньо є правова позиція ЄСПЛ як структурна частина рішення Страсбур-

зького суду, що містить загальні положення щодо тлумачення конвен-

ційної норми
2
.  

З цього приводу уважаємо слушною позицію О.В. Сердюка й 

Л.Я. Трагнюка, які наголошують, що для аналізу значення практики 

ЄСПЛ як джерела права доцільно враховувати, що поняття «практика 

ЄСПЛ» та «правові позиції ЄСПЛ» не збігаються за своїм змістом, що 

дає підстави для висновку про неможливість віднесення всіх без винят-

ку рішень ЄСПЛ чи всіх елементів тексту конкретного рішення до дже-

рела права, або релевантного джерела права
3
.  

Третій підхід репрезентований працями тих вчених, в яких практи-

ку ЄСПЛ розглянуто як джерело тлумачення конвенційних норм. 

Як зазначає Т.І. Дудаш, практика Європейського суду не має дже-

рельного характеру, натомість її можна вважати джерелом тлумачення 

чи конкретизації юридичних норм. Джерелом права можуть бути лише 

норми Конвенції як міжнародного договору
4
.  

Схожу думку виловлюють П. Пушкар та Р. Бабанли, а саме що на-

ціональним судам треба враховувати при застосуванні Конвенції і прак-

тику Європейського суду, яка тлумачить відповідні положення Конвен-

ції. Правники наголошують, що нюанси правових позицій ЄСПЛ буду-

ються саме на змісті норм Конвенції, яка є «правом», і рішень ЄСПЛ, 

які є «джерелом права», тобто джерелом тлумачення норм Конвенції
5
. 

Підтримує таку позицію і О.В. Константий, який зазначає, що прак-

тику Європейського суду слід вважати офіційною формою інтерпретації 

основних (невідчужуваних) прав кожної людини, закріплених і гаранто-

ваних Конвенцією, яка є частиною національного законодавства, та у 
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зв’язку з цим – джерелом законодавчого правового регулювання і пра-

возастосування в Україні
1
. До подібних висновків приходить й 

С.І. Палешник, який зазначає, що рішення Страсбурзького суду здебі-

льшого мають обов’язковий характер лише для нього самого, тому 

стверджувати, що вони є джерелом права для вітчизняного законодавст-

ва є не зовсім доцільно, оскільки ЄСПЛ не творить право. Буде дореч-

ним зазначати, що його рішення є джерелом тлумачення тільки для Єв-

ропейської конвенції
2
. 

Прибічниками четвертого підходу є ті правники, які взагалі запере-

чують можливість розгляду практики ЄСПЛ джерелом права. 

Таку думку, зокрема, висловлює Ю.Ю. Попов, який уважає, що не 

можна погодитись з твердженням про те, що ніби обов’язковість прак-

тики ЄСПЛ для українських судів випливає зі ст. 17 Закону України 

«Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ», де вказано, 

що суди застосовують при розгляді справ, зокрема, практику Страсбур-

зького суду як джерело права. Зазначене положення Закону не створює 

регулювання, а тому є не нормою, а теоретичним висновком, якому міс-

це не у законі, а в підручнику. Відтак, включення цього положення до 

Закону є нічим іншим, як юридико-технічною помилкою
3
.  У свою чер-

гу, В.А. Канашевський відстоює позицію, що створений Європейським 

судом з прав людини  прецедент може бути визнаний лише «правовим 

регулятором» суспільних відносин, але аж ніяк не джерелом права
4
. 

Як зауважує Б.Л. Зімненко, навіть якщо допустить, що ЄСПЛ ство-

рює прецедентне право, яке потім набуває ознак національного джерела 

права, то є не можливим визначить його юридичну природу. Це не нор-

ми внутрішнього закону і не постулати міжнародного права, для легіти-

мації яких потрібна згода держави як суб’єкта міжнародних відносин. 

Тому, з погляду правника, не існує ніякого «живого прецедентного пра-

ва Європейського Суду», можна стверджувати лише про прецедент 

тлумачення або правову позицію (стандарт), тобто певний інтерпрета-

ційний результат, що виникає після осягнення змісту принципів і норм 
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міжнародного права
1
.      

Не є прихильником використання терміна «судова практика» для 

позначення формально-юридичних джерел права і О.В. Попов, який за-

значає, що це є не зовсім коректним як з огляду на багатозначність са-

мого терміна, так і внаслідок того, що в юридичній науці не вироблено 

обґрунтованої концепції, яка дозволяє вважати судову практику одним з 

різновидів формальних джерел права
2
. 

Аналіз вищенаведених підходів правників дозволяє дійти до таких 

важливих в методологічному плані висновків щодо розуміння категорії, 

яка складає предмет дослідження: 

1) погляд вчених на практику ЄСПЛ як на джерело права з точки 

зору формально-юридичного підходу, тобто як спосіб зовнішнього ви-

раження норм права, є недостатньо обґрунтованим, зважаючи на те, що, 

відповідно до положень Конвенції та Регламенту Страсбурзького  суду, 

останній не здійснює правотворчу функцію, а отже не створює нових 

норм права, які б доповнювали чи конкретизували існуючі конвенційні 

норми; 

2) методологічно не коректним є виокремлення такого різновиду 

джерел права, як «особливі», оскільки досліджуване нами правове яви-

ще, яким є практика ЄСПЛ, містить риси і загального, і особливого, і 

одиничного. Такий умовивід випливає з огляду на характер взає-

мозв’язку однойменних категорій діалектики (загальне – це об’єктивно 

існуюча тотожність між предметами, речами, явищами, що властива ба-

гатьом предметам, речам і явищам у рамках конкретної якісної визначе-

ності; особливе – це певна сукупність властивостей, притаманних лише 

даному предмету; одиничне – це окремий предмет, річ, явище, подія, 

факт, які характеризуються відповідними просторовими і часовими ме-

жами, відповідною визначеністю. Відмінність між загальним, особли-

вим і одиничним є відносною)
3
. Разом з тим такий підхід суперечить 

усталеним в теорії джерел права критеріям для їх видової диференціації; 

3) розгляд практики ЄСПЛ в аспекті джерела тлумачення конвен-

ційних норм та принципів також є не достатньо обґрунтованим, оскіль-

ки таким джерелом безпосередньо виступають суб’єкти тлумачення, 

якими є судді Страсбурзького суду; 

4) вважаємо дискусійною думку тих правників, які наголошують,  
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що джерелом права може бути частина правового досвіду ЄСПЛ, зва-

жаючи на розуміння останнього як сукупності знань про методологію, 

принципи та попередні результати діяльності Європейського Суду, а та-

кож умінь їх використання у професійній діяльності; 

5) недопустимим є ототожнення практики ЄСПЛ у її  широкому чи 

вузькому розумінні з Конвенцією ні за правовими властивостями, ні за 

юридичним значенням, зважаючи на те, що це різні правові феномени за 

своєю сутністю. На підтвердження цього умовиводу наведемо такі ар-

гументи: а) Конвенція про захист прав людини і основоположних сво-

бод як регіональний міжнародний договір у сфері прав людини містить 

норми права, а отже безапеляційно є джерелом права. Відповідно, прак-

тика ЄСПЛ не може бути таким джерелом, оскільки, як обґрунтовано  

нами попередньо, вона є складним сумативним утворенням, що являє 

собою діяльність Суду Ради Європи, взяту у єдності з її результатами та 

правовим досвідом; б) навіть вузьке розуміння практики ЄСПЛ як суку-

пності рішень Суду правозастосовного та правоінтерпретаційного хара-

ктеру або ж як правових позицій Страсбурзького суду, складових його 

рішень, не дає достатніх підстав ототожнювати її з нормами міжнарод-

ного права.  

Зазначена позиція підтверджується і висновками з цього приводу 

С.Г. Серьогіної, яка наголошує, що тлумачення норм Конвенції, які дає 

при вирішенні конкретних справ Європейський суд з прав людини, не 

можна прирівнювати до самої Конвенції, адже це суперечило б як наці-

ональному законодавству, так і вітчизняній правовій доктрині.  

Тому Конституційний Суд України повинен брати до уваги, але не 

керуватися практикою ЄСПЛ. До речі, як зауважує правник, саме такий 

принциповий підхід практикують органи конституційної юрисдикції 

провідних європейських держав. Зокрема, у жовтні 2004 року Консти-

туційний суд Німеччини виніс вердикт, за яким рішення ЄСПЛ «не є 

обов’язковими для виконання німецькими судами, проте не повинні й 

повністю залишатися поза увагою». Водночас Конституційний суд Ні-

меччини підкреслив, що німецька юстиція повинна лише враховувати 

рішення, ухвалені в Страсбурзі, «належним чином» і «обережно» прис-

тосовувати їх до національного законодавства
1
. 

Враховуючи попередньо отримані результати дослідження, поділя-

ємо позицію тих дослідників, які зауважують, що джерелом права ви-

ступає не сама практика Суду Ради Європи як складне утворення, а ли-
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ше правові позиції ЄСПЛ, що є структурною частиною його рішень. 

Уважаємо, що вони (правові позиції), як результат легального, делего-

ваного та казуального тлумачення норм Конвенції з боку ЄСПЛ, при 

повторному чи неоднократному застосуванні Судом Ради Європи, набу-

вають ознак прецедентності (повторюваності) та усталеності, що дає пі-

дстави стверджувати про можливість зміни значення тлумачення конве-

нційної норми з казуального на нормативне
1
. 

Розглядаючи виключно правові позиції ЄСПЛ можливим «джере-

лом права», важливим в рамках цього дослідження вбачаємо з’ясування 

сутності цього явища правової дійсності.  

Великий тлумачний словник сучасної української мови дає таке ви-

значення поняттю «джерело»: те, що дає початок чому-небудь, звідки 

постає, черпається щось; основа чого-небудь; вихідне начало; про того 

або те, від кого або звідки довідуються про що-небудь; писемна 

пам’ятка, документ, на основі якого будується наукове дослідження
2
.  

У великому тлумачному словнику Д.М. Ушакова поняття «джере-

ло» має таке змістовне наповнення: те з чого виходить, виникає, витікає 

що-небудь; вихідна причина, основа походження чого-небудь;  письмо-

ва пам’ятка, справжній оригінал, на основі якого будується наукове до-

слідження; те, звідки беруться які-небудь відомості, плітки
3
.  

Отже, під поняттям «джерело» розуміється вихідне начало, початок 

або основа чогось. 

В теорії права достатньо усталеною є точка зору, що під «джерела-

ми права» прийнято розуміти вихідні від держави або визнані нею офі-

ційно-документальні форми вираження і закріплення норм права, які 

мають юридичне, загальнообов'язкове значення
4
.  

Як зауважує В.С. Нерсесянц, розуміння джерела права у формаль-

но-юридичному значенні є результатом «джентльменської угоди» між 

юристами (як практиками, так і вченими), що покликана створювати 

умови для уникнення багатозначності цього поняття
5
.  

Проте у такого підходу є і свої противники. Так, на думку 

В. Погорілка та Ф. Федоренка, формально-юридичний підхід у розумін-
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ні змісту джерела права, будучи компромісним в єдності розуміння цьо-

го поняття в юриспруденції, не розкриває сутності цієї юридичної кате-

горії, спрощує її зміст. З позиції правників можна виокремити три осно-

вні підходи до розуміння змісту джерела права: в ідеологічному, матері-

альному та формально-юридичному значеннях
1
. 

Актуальною, на наш погляд, є позиція В.В. Копєйчикова, який тер-

мін «джерело права» пропонує використовувати для позначення того, 

що породжує право. Це можуть бути юридичні мотиви, суспільні відно-

сини, що мають правову природу, конкретні фактичні правовідносини, 

правові принципи, закони, міжнародно-правові угоди, досягнутий рі-

вень правової культури, правосвідомість, загальнолюдські цінності та 

інші
2
.  

Натомість Н.М. Пархоменко виділяє декілька методологічних під-

ходів до визначення категорії «джерело права»: 1) джерело виникнення 

права як соціальної категорії; 2) сила, що творить право; 3) пам’ятки іс-

торії, літератури; 4) судові справи та звичаї, що існували історично, ма-

ли значення чинного права; 5) певний вид діяльності державної влади – 

правотворча діяльність; 6) матеріали, взяті за основу того чи іншого за-

конодавства; 7) засоби пізнання або способи існування права
3
.  

Джерело права як багатоаспектне явище обґрунтовується і в праці 

М.М. Марченка, який зазначає, що в іншому випадку його визначення 

буде неповне, однобічне, викривлене. З етимологічного погляду, джере-

ло права розглядається правником як те, з чого береться будь-що, що 

дає початок для будь-чого чи є для чогось основою; письмова пам’ятка, 

документ, на основі якого проводиться наукове дослідження; вихідне 

місце чи позиція, що є основою для будь-чого.  

Природне джерело права – це сукупність географічних, кліматич-

них, біологічних та інших чинників, які безпосередньо впливають на 

процес правоутворення і опосередковано – на правотворчість, а відтак і 

на саме право. Соціальним джерелом права, на погляд М.М. Марченка, 

є сукупність соціальних, політичних, ідеологічних, культурологічних та 

інших подібних факторів, що впливають на процес правотворчості. Під 

матеріальним джерелом права вчений розуміє сукупність економічних 

факторів, що існують у певному суспільстві і впливають на процес пра-
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вотворення
1
. 

Аналіз вищезазначених підходів правників щодо розуміння катего-

рії «джерело права» дає підстави стверджувати, що правові позиції 

Страсбурзького суду як результат його правоінтерпретаційної діяльнос-

ті найбільш коректно одночасно розглядати джерелом пізнання Конвен-

ції та джерелом (основою, витоком) правового впливу конвенційних 

норм на правосвідомість і поведінку суб’єктів правовідносин, в першу 

чергу тих, які наділені державно-владними повноваженнями, що обумо-

влено, передусім, інформаційною цінністю правових позицій. 

Як джерело пізнання, правові позиції Страсбурзького суду висту-

пають своєрідним місцем, звідки можна черпати інформацію та знання 

про зміст і обсяг конвенційних прав та свобод людини, їх гарантії, а та-

кож межі міжнародних зобов’язань держав-учасниць Конвенції. Таке 

твердження ґрунтується на тому, що лише системне ознайомлення з 

правовими позиціями Суду Ради Європи, які сформовані в рішеннях як 

проти держави-відповідача, так і інших країн-учасниць Конвенції, дає 

можливість сформувати повне та ґрунтовне уявлення про сутність кон-

венційної норми, що є одним із основних чинників її дотримання та ви-

конання на національному рівні. 

Розгляд правових позицій у ролі джерела правового впливу норм 

Конвенції вимагає і сутнісного розуміння останнього.  

Принагідно зазначимо, що категорія «правовий вплив» по-різному 

тлумачиться дослідниками в теорії права, щоправда часто у співвідно-

шенні з категорією «правове регулювання».  

У цьому контексті С.А. Комаров наголошує, що поняття впливу 

ширше за змістом ніж регулювання, оскільки вплив включає як регулю-

вання за допомогою правової норми, так і інші правові засоби та форми 

впливу на поведінку людей. Вчений відносить правові засоби та форми 

не тільки до поняття правового регулювання, а вважає, що вони прита-

манні й правовому впливу
2
.   

Як вважає О.В. Малько, категорія «правовий вплив» – це взятий у 

єдності та багатоманітності весь процес впливу права на соціальне жит-

тя, свідомість та поведінку людей
3
.  З погляду Ю. М. Оборотова, право-

вий вплив розглядається як ціннісно орієнтований вплив права на сві-

                                                           
1
 Марченко М.М. Источники права: учеб. пособ. Москва: ТК Велби, Проспект, 2008. 

С. 45-50. 
2
 Комаров С.А. Общая теория государства и права: учебник. 7-е изд., испр. и доп. 

Санкт-Петербург: Питер, 2008. С. 412, 414. 
3
 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: 

Юристъ, 2004. С. 26. 
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домість і поведінку людей
1
.  

В юридичній літературі також зазначається, що правовий вплив – 

це результативний, нормативно-організаційний вплив на суспільні від-

носини як специфічної системи власне правових засобів (норм права, 

правовідносин, актів реалізації та застосування), так і інших правових 

явищ (правосвідомості,  правової культури, правових принципів, право-

творчого процесу)
2
. 

Правовий вплив також тісно переплітається з таким поняттям, як 

дія права, під яким у юридичних джерелах розуміють здатність права у 

певному середовищі справляти ідейно-мотиваційний вплив на особу чи 

групу осіб та як наслідок цього забезпечувати відповідно до своїх цілей, 

принципів та приписів правомірний характер людської діяльності та 

вчинків
3
.  

Так, М.М. Рассолов характеризує дію права, виходячи із концепції 

діяльності у сфері права, та розуміє зазначену категорію як різнобічний 

регулятивний вплив на суспільні відносини в межах території держави, 

певного часу та кола суб’єктів. За змістом дія права спрямована на ор-

ганізацію правової діяльності, а за формою матиме політичний харак-

тер, оскільки здійснюватиметься різними суб’єктами суспільних відно-

син, що мають державно-владні повноваження
4
. 

Семантичний аналіз понять «джерело» та «правовий вплив» дає 

змогу дійти висновку, що під джерелом правового впливу необхідно ро-

зуміти першооснову та витоки становлення, формування та функціону-

вання правового явища, яке здійснює правове регулювання суспільних 

відносин, що справляє ідейно-мотиваційний вплив на особу чи групу 

осіб. 

З урахуванням зазначеного слід констатувати, що безпосередньо 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод є джере-

лом права, що відображає лише статичний аспект об’єктивного права, 

оскільки її норми є сталими і незмінюваними та регулюють суспільні 

відносини. При цьому немає підстав заперечувати, що норми Конвенції 

також здійснюють правовий вплив на правосвідомість і поведінку 

                                                           
1
 Общетеоретическая юриспруденция: учеб. курс / Ю.Н. Оборотов и др.; под ред. 

Ю.Н. Оборотова; Нац. ун-т. Одес. юрид. акад. Одесса: Фенікс, 2011. С. 187-188. 
2
 Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах. Т. 3: Госу-

дарство, право, общество / отв. ред. М.Н. Марченко. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Зер-

цало-М, 2010. С. 94. 
3
 Общая теория права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева. 4-е изд., пере-

раб. и доп. Москва: Юристъ, 2007. С. 141. 
4
 Рассолов М.М. Проблемы теории государства и права: учебник для вузов. Москва: 

ЮНИТИ: Закон и право, 2007. С. 276-277. 
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суб’єктів правовідносин. Джерелом такого впливу є правові позиції 

Страсбурзького суду, що є динамічним аспектом права, оскільки покли-

кані відобразити динамічний характер змісту конвенційних норм, що 

пристосовуються до конкретно-історичних умов в результаті їх казуа-

льного тлумачення суддями Суду Ради Європи.  

Отже, джерелом об’єктивного права слід вважати не Конвенцію, 

взяту в єдності з практикою ЄСПЛ, що випливає зі змісту статті 17 За-

кону України «Про виконання рішень та застосовування практики 

ЄСПЛ», а цей регіональний міжнародний договір з прав людини, взятий 

в єдності з правовими позиціями, сформульованими в рішеннях Суду 

Ради Європи. 

Вважаємо, що правовим позиціям ЄСПЛ як джерелу правового 

впливу притаманні такі риси: а) є фундаментальною основою реального 

функціонування Конвенції, що одночасно живлять її положення; 

б) являють собою сукупність ідей та принципів, на яких ґрунтується 

правовий вплив конвенційних норм; в) спричиняють інформаційний, 

ціннісно-орієнтаційний, правоохоронний, соціальний та інший вплив 

норм Конвенції на правосвідомість та поведінку людей; г) забезпечують 

формування у свідомості людей нових суджень, правових установок, 

правових мотивів та правового інтересу до Конвенції; д) є місцем (сере-

довищем) звідки черпаються знання про сутність і зміст конвенційних 

норм; е) породжують юридичні наслідки, оскільки враховуються при 

вжитті державою-відповідачем заходів загального та індивідуального 

характеру. 

 

 

2.3. Прецедентність практики Суду Ради Європи 

 

Загальнотеоретична характеристика юридичної природи практики 

ЄСПЛ з необхідністю вимагає з’ясування такої властивості досліджува-

ного правового феномену, як його прецедентність. Актуалізує це питан-

ня і той факт, що в сучасній правничій науці склалися різні погляди на 

його вирішення, сутність яких зводиться або ж до безумовного визнання 

цієї ознаки суттєвою, або ж до визнання її такою за певних умов, або ж 

до її повного заперечення.  

Різних аспектів досліджуваної проблематики торкалися у своїх нау-

кових працях такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: К.В. Андріанов, 

Л. Вільдхабер, С.П. Головатий, Р. Давид, Т.І. Дудаш, В.А. Капустинсь-

кий, М.І. Козюбра, В.П. Кононенко, Д.В. Кухнюк, П.В. Пушкар, 

П.М. Рабінович, А.О. Селіванов, О.В. Соловйов, О.О. Сорока, В.А. Ту-
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манов та інші. Однак проведені ними дослідження характеризуються ві-

дсутністю єдності у підході до розуміння досліджуваного правового 

явища. Разом з тим слід зауважити, що обґрунтування прецедентності 

практики ЄСПЛ часто зводиться до однієї із юридичних властивостей 

рішень Страсбурзького суду. 

На підтвердження вищезазначеного наведемо судження тих дослід-

ників, які однозначно переконані у тому, що практика ЄСПЛ є типовим 

судовим прецедентом, а отже має ознаки джерела (форми) права. 

Так, зокрема, А.О. Селіванов зазначає, що право, яке створене Єв-

ропейським судом, є класичним прецедентним правом, основою якого є 

принцип «ratio decidenti» («підстава для вирішення»), коли правило, що 

сформульоване судом під час вирішення конкретної справи, стає нор-

мою права для цього ж суду і для внутрішніх судів держав-учасниць 

Конвенції
1
. Схожу позицію з цього приводу висловлює і Д.В. Кухнюк, 

який уважає, що практика ЄСПЛ має природу судового прецеденту як 

для Страсбурзького суду, так і судів судової системи України
2
. 

До подібних висновків приходить і В.А. Капустинський, який наго-

лошує, що діяльність Страсбурзького суду ґрунтується на самій Конве-

нції, розробленому, доопрацьованому, прийнятому для внутрішнього 

користування Регламенті Суду та судових прецедентах – рішеннях, ви-

несених раніше Європейським судом та Комісією з прав людини
3
. 

Дещо іншу позицію з цього питання висловлює Т. Стоянова, яка 

пропонує під судовою практикою ЄСПЛ розуміти специфічний різно-

вид судового прецеденту, що ухвалюється спеціальним органом – Євро-

пейським судом з прав людини, в межах та з приводу тлумачення та по-

рушення положення Конвенції, що є обов’язковим для виконання не 

тільки на території держави-сторони в процесі, а й на всій території, на 

яку розповсюджується юрисдикція ЄСПЛ
4
. 

Водночас слід зауважити, що частина правників, називаючи рішен-

ня або практику Суду Ради Європи прецедентами, уникають їх ототож-

нення з судовими прецедентами. 

Так, наприклад, суддя ЄСПЛ у відставці В.Г. Буткевич підкреслює, 

що своєю діяльністю Страсбурзький суд довів неаргументованість 

практично всіх заперечень противників того, що рішення міжнародних 

                                                           
1
 Селіванов А.О. Конституція. Громадянин. Суд. Професійні та суспільні погляди. 

Київ: УАІД «Рада». 2009. С. 348. 
2
 Кухнюк Д.В. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права 

України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ. 2008. С. 11. 
3
 Капустинський В.А. Зазнач. твір. С. 12.  

4
 Стоянова Т. Практика Європейського суду з прав людини як джерело цивільного 

процесуального права України. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 6. С. 57. 
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судових установ можуть бути джерелом міжнародного права. Вченим 

наголошується, що у своїх судових рішеннях Європейський суд з прав 

людини на чільне місце поставив свої попередні рішення (прецеденти) і 

не бажає від них відходити, навіть якщо комусь здається, що він цим 

порушує Конвенцію. Мотивуючи свої судові рішення власними преце-

дентами, Суд фактично зобов’язав держави поважати їх і брати за осно-

ву в аргументації їхніх позицій у власних справах
1
. 

Іншим суддею ЄСПЛ у відставці В.А. Тумановим відстоюється по-

зиція про те, що у практиці ЄСПЛ присутні як прецеденти, так і правові 

позиції. Прецедентами необхідно вважати ситуації, коли Страсбурзький 

суд посилається на рішення у попередніх справах, а правовими позиці-

ями – коли у рішенні вживаються словосполучення «як Суд неоднора-

зово зазначав у своїй практиці», «Суд нагадав» та інші подібні форму-

лювання. Проте, на думку правника, навряд чи є потреба проводити та-

ке протиставлення, оскільки дуже часто ЄСПЛ у наступних рішеннях 

посилається лише на певну правову позицію, яка міститься у поперед-

ньому рішенні в аналогічній справі, а не на рішення в цілому, але вказує 

і на правову позицію, і на це рішення. Тому власне правові позиції ви-

даються більш цінними з погляду науки та практики, оскільки у рішен-

нях може бути кілька правових позицій, а ситуацію досліджено на пре-

дмет порушення кількох статей Конвенції, тоді як аналогічної справи 

може стосуватися лише частина попереднього рішення, лише деякі пра-

вові позиції
2
. 

У свою чергу, А.А. Марченко наголошує, що прийняття парламен-

том Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

ЄСПЛ» має важливе значення для української правової системи, бо, за-

вдячуючи цьому, на законодавчому рівні держава офіційно визнала 

практику ЄСПЛ джерелом права, внаслідок чого система джерел права 

поповнилась європейським прецедентом
3
. 

Вважаємо, що відповідь на питання про можливість віднесення 

практики ЄСПЛ до судового прецеденту криється в сутності останньо-

го. 

В юридичній навчальній літературі під судовим прецедентом зага-

лом розуміють документально оформлене рішення судового органу з 
                                                           

1
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ности. Москва: Норма, 2001. С. 107. 
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конкретної справи, що є обов’язковим при вирішенні аналогічних справ 

у майбутньому
1
. 

Висвітлюючи правову систему Англії, А.К. Романов наголошує, що 

судовий прецедент – це таке рішення суду по конкретній справі, що під-

казує іншим суддям, яке рішення необхідно ухвалити при вирішенні 

аналогічних справ у майбутньому. Норми права, які своїм походженням 

зобов’язані судовим рішенням, в англійському праві відносяться до 

прецедентного права (case law). Принцип прецеденту діє по вертикалі, 

зумовлюючи зобов’язання суддів враховувати рішення відповідних ви-

щих судів. Рішення вищестоящих судів обов’язкові для всіх нижчесто-

ящих судів, але не є обов’язковими для вищестоящих
2
. 

В наукових джерелах можна споглядати й інші підходи до тракту-

вання цього правового явища. Так, наприклад, з погляду 

Т.А. Васильєвої, судовим прецедентом є джерело права, що являє собою 

судове рішення по конкретній справі, яке містить правоположення, що 

має статус правової норми і є обов’язковим для застосування правилом 

в судах тієї ж або нижчої інстанції
3
. 

Судовий прецедент, з погляду Н.А. Гураленко, – це сформований 

на попередньому досвіді пізнання за допомогою раціонально-

інтуїтивного стилю юридичного мислення результат правотворчої дія-

льності одного з вищих судів, що містить обов’язкове правоположення, 

яке конкретизує, доповнює чи заміняє нормативне регулювання певних 

суспільних відносин і слугує підставою для подальшої правореалізацій-

ної діяльності. Разом з тим автором обстоюється позиція, що між судо-

вим прецедентом та судовою практикою як сумарним результатом розг-

ляду конкретних справ не можна ставити знак рівності, оскільки окрес-

лена проблема термінологічної розбіжності цих понять вимагає не тіль-

ки оцінки конкретності застосування логічних правил диференціюван-

ня, а й врахування особливостей об’єктів права
4
. 

До подібних висновків доходить і О. Дашковська, яка зауважує, що 

на відміну від судового прецеденту судова практика не може бути сфо-

рмована на підставі одного судового рішення. Тому якщо щодо судово-

го прецеденту зовнішньою формою його закріплення є конкретне судо-

                                                           
1
 Теорія держави та права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю. А. Ведєрніков. 2-ге 

вид. перероб. і доп. Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2015. С. 197. 
2
 Романов А.К. Правовая система Англии: учеб. пособие. 2-е изд., испр. Москва: Де-

ло, 2002. С. 162-163, 165. 
3
 Васильева Т.А. Судебный прецедент как источник права в европейской юриспру-

денции XVII-XIX веков: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Казань, 2012. С. 11.  
4
 Гураленко Н.А. Судовий прецедент в системі джерел права: філософсько-правовий 

аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. Львів, 2009. С. 13. 
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ве рішення, на яке можна посилатися, то судова практика такої форми 

зовнішнього закріплення не має. У конкретних судових рішеннях мо-

жуть знаходити відображення вироблені нею положення права. Проте 

висновку про їх сформованість можна дійти лише у тому випадку, якщо 

наявна ознака повторюваності, тобто те чи інше правило, вироблене су-

довою практикою, щоб набути статусу правоположення, має виступити 

юридичною основою вирішення цілої низки справ. Така поступовість 

формування судової практики може забезпечувати легітимність тих 

правил поведінки, що формуються судовою практикою
1
. 

Аналіз розглянутих точок зору вчених дає можливість дійти  висно-

вку про непереконливість та необґрунтованість суджень тих правників, 

які ототожнюють практику ЄСПЛ з судовим прецедентом, останній з 

яких є класичним джерелом права в англосаксонській правовій системі.  

На підтвердження власного умовиводу наведемо такі аргументи:  

а) практика Страсбурзького суду є різновидом судової практики, 

що як складне, сумативне утворення включає діяльність суду, її резуль-

тати (рішення), правовий досвід, а отже вона є відмінною за структурою 

від судового прецеденту, зовнішнім вираженням якого є рішення вищо-

го суду держави, де містяться правоположення нормативного змісту;  

б) сформовані в рішеннях ЄСПЛ правові позиції є результатом його 

правоінтерпретаційної діяльності, тому, зважаючи на чітко визначені 

Конвенцією юрисдикційні повноваження Суду Ради Європи, вони не 

можуть мати властивостей норм права;  

в) Страсбурзький суд не є вищим судовим органом стосовно націо-

нальних судів держав-учасниць Конвенції, тому вироблені ним правові 

позиції не діють по вертикалі;  

г) Європейський суд, керуючись принципом динамічного тлума-

чення, іноді відхиляється від власних правових позицій, у зв’язку зі змі-

нами умов суспільно-політичного життя та пошуку консенсусу в рамках 

розгляду конкретної справи проти держави Ради Європи. 

Твердження щодо недоцільності та некоректності ототожнення  

практики Страсбурзького суду з судовим прецедентом знаходить свою 

підтримку і у працях багатьох інших вчених. 

Так, досліджуючи питання природи так званої прецедентної прак-

тики ЄСПЛ, К.В. Андріанов підкреслює, що процедура розгляду справ 

Страсбурзьким судом має певні ознаки, властиві англійській доктрині 

прецеденту. Однак, незважаючи на цю зовнішню схожість, аналіз поло-

жень Конвенції і практики Суду не дають підстав вважати його рішення 
                                                           

1
 Дашковська О. Судовий прецедент і судова практика як джерела права. Вісник Ака-

демії правових наук України. 2011. № 1 (64). С. 37-38. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668574
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668574


Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні … 

85 

судовими прецедентами. Повторне застосування Судом принципів і пі-

дходів, використаних у попередніх рішеннях, має передусім технічний 

характер. Метою такого підходу є визначення європейських стандартів 

в тій чи іншій сфері суспільних відносин, охоплюваних Конвенцією. 

При цьому наявність цих стандартів є досить умовною і випливає лише 

з певного масиву розглянутих справ
1
.   

Як наголошує С.П. Головатий, хибними є погляди вітчизняних ав-

торів стосовно того, що діяльність Страсбурзького суду «ґрунтується на 

доктрині судового прецеденту («stare decisis») або що Суд «із самого 

початку став на позицію доктрини судового прецеденту», а напрацьова-

ні судом рішення слід сприймати як «прецедентне право» тощо. Аналіз 

доводить, що Суд поклав у основу своєї діяльності зовсім іншу, ним же 

висунуту доктрину – еволютивного тлумачення, за якої Конвенція є 

«динамічним і живим інструментом». Завдяки цій доктрині Суд забез-

печив надійне підґрунтя для скасування своїх попередніх рішень, що 

лише в певний проміжок часу мали прецедентну цінність. Втім, така 

прецедентна цінність (на певний час) Страсбурзького суду жодним чи-

ном не виправдовує кваліфікування їх як прецедентного права
2
. 

У свою чергу, Г.В. Мальцев доходить висновку, що свобода інтерп-

ретації не є рівнозначною свободі створення нової норми, тому в рішен-

нях Європейського суду відсутні основоположні ознаки судового пре-

цеденту як самостійної форми права. Про який судовий прецедент мож-

на говорити, стверджує правник, якщо в основі рішення по «первинній» 

справі лежить не створена в порядку судової правотворчості, а широко 

опублікована, заздалегідь відома писана норма, хоча й специфічно ви-

тлумачена ЄСПЛ
3
. 

У довідковій та науковій юридичній літературі висловлюється дум-

ка, що практику Страсбурзького суду більш коректно розглядати у ролі 

переконливого прецеденту. 

 Прикладом цього можуть слугувати положення вільної енциклопе-

дії «Вікіпедія», де практика ЄСПЛ трактується як переконливий преце-

дент, який притаманний і англосаксонській, і романо-германській пра-

вовим сім'ям. У прецедентних рішеннях ЄСПЛ формуються правові по-

зиції, які мають юридичну значущість як для судів національних судо-

вих систем, так і судів держав, проти яких такі рішення ухвалені
4
.  

                                                           
1
 Андріанов К.В. Зазнач. твір. С. 9-10. 

2
 Головатий С. Про людські права. Лекції. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. і–XXIV. 

С. 355.  
3
 Мальцев Г.В. Социальные основания права. Москва: Норма, 2007. С. 642. 

4
 Європейський суд з прав людини / Вікіпедія – вільна енциклопедія. URL: 
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Поділяє таку позицію і Ю. Попов, який доходить висновку, що рі-

шення ЄСПЛ слід розглядати як такі, що мають значення переконливих 

прецедентів. Щоправда, з погляду правника, правові позиції, сформова-

ні прецедентними рішеннями ЄСПЛ, не є обов’язковими для судів наці-

ональних судових систем, зокрема і для судів держав, проти яких такі 

рішення ухвалені
1
.  

Однак вважаємо, що вищевикладені погляди вчених є дискусійни-

ми, зважаючи на таке: а) категорія «переконливий прецедент» є актуа-

льною та значимою лише для англосаксонської правової сім'ї та жодним 

чином не торкається романо-германської чи діяльності Суду Ради Євро-

пи; б) переконливими називають прецеденти, що не відносяться до ка-

тегорії юридично обов’язкових (це такі судові рішення, які судді не мо-

жуть не брати до уваги, але враховувати не зобов’язані), в той час як 

норми національного законодавства України зобов’язують застосовува-

ти практику ЄСПЛ як джерело права або як мінімум враховувати її при 

здійсненні національної правозастосовчої діяльності; в) зважаючи на 

твердження А.К. Романова про те, що  значення переконливих прецеде-

нтів проявляється в основному там, де суду доводиться заповнювати 

прогалини в законодавстві
2
, їх наявність в діяльності Страсбурзького 

суду однозначно заперечна, що підтверджується повноваженнями Суду, 

визначеними Конвенцією. 

Варто зауважити, що частина вчених, хоча й не визнає практику 

ЄСПЛ судовим прецедентом у чистому вигляді, однак наголошує на її 

прецедентності як невід’ємній ознаці практики Суду Ради Європи або ж 

одного із принципів діяльності Страсбурзького суду.   

Будь-які види прецедентів, як наголошує У.З. Коруц, призначені 

для слідування їм у судовій практиці. Це однак не означає, що всім ви-

дам прецедентів притаманна загальнообов’язковість. Навпаки, вона є 

скоріше винятком і характерна лише для «англосаксонського» різнови-

ду прецеденту. Зокрема, рішення ЄСПЛ не є обов’язковими для цього 

Суду, що не заважає йому називати власну практику прецедентною
3
.         

Підтвердженням чому слугують правові позиції Страсбурзького су-

ду, сформовані ним у справах «Chapman v. the United Kingdom» («Суд 

зазначає, що, незважаючи на те, що він формально не пов'язаний своїми 

попередніми рішеннями, в інтересах правової визначеності і передбачу-
                                                           

1
 Попов Ю. Рішення Європейського суду з прав людини як переконливий прецедент: 

досвід Англії та України. Підприємництво, господарство і право. 2010. № 11. С. 50-51. 
2
 Романов А.К. Правовая система Англии: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. Москва: Де-

ло, 2002. С. 169. 
3
 Коруц У.З. Місце прецедентної практики Європейського Суду з прав людини в 

правовій системі України. Юридичний науковий електронний журнал. 2014. № 5. С. 165. 
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ваності, а також рівності перед законом, він не повинен без серйозних 

підстав  відступати від прецедентів, встановлених в попередніх справах. 

Проте, оскільки Конвенція є основною і вищої системою захисту прав 

людини, Суд повинен брати до уваги зміну ситуації в державах-

учасницях Конвенції»
1
) та «Christine  Goodwin v. the United Kingdom» 

(«хоча Суд формально незобов’язаний дотримуватись своїх попередніх 

рішень, однак в інтересах юридичної визначеності, передбачуваності та 

рівності перед законом він не повинен відмовлятися, без доброї на те 

причини, від прецедентів, закладених у попередніх справах»
 2
). 

Як зауважують з цього приводу  Р. Давид та К. Жоффре-Спінозі, у 

ст. 30 Конвенції зазначено, що Страсбурзький суд не може допустити 

при розгляді справи отримання результату, який буде несумісним з пос-

тановленим раніше рішенням суду. Тому практика Суду Ради Європи є 

прецедентною. Але інколи ЄСПЛ змінює свої правові позиції, і ця зміна 

є виправданою, тому що сприяє розвитку права, хоча не сприяє правовій 

визначеності
3
. 

Проте, з погляду Л. Вільдхабера, практика ЄСПЛ не дає однознач-

ної відповіді на питання, що є прецедент: чи може одна справа розгля-

датися як прецедент, або тільки серія справ, або тільки практика, яка 

становить загальне право, як слід визначати і знаходити «ratio 

decidendi»
4
?  

Відповідь на одне із зазначених питань було надане 

Дж. Сандбергом, який зазначив, що одне судове рішення не може бути 

прецедентом, оскільки воно не має повторюваності. Наявність «незмін-

ної судової практики» (відносно стабільної) дає змогу особам регулюва-

ти свою поведінку згідно з нею, а деяким авторам – підстави стверджу-

вати, що «конвенційна система є системою прецедентів»
5
 .  

У свою чергу, П.В. Пушкар висловлює позицію, що практика Євро-

пейського суду не є класично прецедентною, тобто «stare decisis», але 

все ж базується на дотриманні принципу правової визначеності судової 

практики (однотипні справи розглядаються аналогічно і по суті, і про-
                                                           

1
 European Court of human rights judgment in the case of «Chapman v. the United King-
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5
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Р. 1235. 
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цесуально) та похідного від нього принципу верховенства права. Як 

стверджує правник, Страсбурзький суд, не визнаючи «повну прецедент-

ність» своїх рішень, все ж таки застосовує методологію прецеденту у 

своїй повсякденній практиці. Саме тому Суд Ради Європи постановляє 

рішення в наступних справах із використанням попередньої практики 

щодо подібних або схожих справ, які зачіпають правові питання, що ро-

зглядаються у справі
1
. 

Схожу позицію з цього приводу висловлює і С.В. Шевчук, який 

стверджує, що хоча ЄСПЛ й визнає себе фактично зв’язаним поперед-

німи прецедентами, але при цьому доктрина «stare decisis» не вважаєть-

ся такою, що слугує основою для його діяльності
2
, а також Дж. Тебнер, 

який наголошує на тому, що Страсбурзький суд ніколи безпосередньо 

не посилається на доктрину «stare decisis», але формула, яку він викори-

стовує, а саме «відповідно до незмінної судової практики» або «відпові-

дно до усталеного прецедентного права», як і посилання та цитування 

попередніх судових рішень, підтверджує фактичне наслідування подіб-

ного підходу в практиці ЄСПЛ.  

Для того щоб ЄСПЛ слідував своїм попереднім прецедентам, пот-

рібною є їх подібність. З цією метою ЄСПЛ застосовує «техніку розріз-

нень», аби переконатися, що подібні рішення пов’язані між собою
3
. 

Інший підхід до розуміння прецедентності практики ЄСПЛ пропо-

нується В.В. Комаровим. Як зауважує правник, прецедентність рішень 

ЄСПЛ слід розглядати не лише з погляду, власне, прецедентного харак-

теру, тобто кваліфікації їх як прецедентів, а з погляду загальноо-

бов’язковості, що є ширшою за своїм призначенням властивістю рішень 

ЄСПЛ. Для практики застосування рішень ЄСПЛ цей аспект є найголо-

внішим та відбиває необхідність застосування у судовій практиці різних 

за своїм характером рішень ЄСПЛ.  

Крім того, уважає вчений, очевидним є той факт, що в сучасній 

правовій доктрині, яка відбиває реальний стан юридичної практики у 

країнах романо-германської правової сім’ї, є поширеною концепція 

«усталеної судової практики», відповідно до якої низка ухвалених судо-

вих рішень може розглядатися як переконливий доказ правильного тлу-

мачення правової норми. Передумовою цього є постійне застосування у 

довготривалій судовій практиці вирішення спорів правоположень, які 
                                                           

1
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С. 2. 
2
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були сформульовані і використовувались судами. Ця концепція стала 

певним еквівалентом англосаксонської доктрини дії прецедентного пра-

ва у країнах романо-германської правової сім’ї, і саме у вигляді цієї 

концепції слід розуміти порядок дії прецедентного права в європейсь-

ких країнах
1
. 

До подібних висновків з цього питання дійшов і С.В. Шевчук, який 

звертає увагу на те, що ЄСПЛ (наприклад, у справі «Kruslin v. France» 

1990 р.) визнає вагоме значення судового прецеденту у розвитку та ро-

зширенні змісту правових норм, оскільки прецедентне право відіграє 

важливу роль у континентальних країнах, у вигляді концепції «устале-

ної судової практики». Ця концепція є важливою для самого Страсбур-

зького суду
2
. 

Підтвердженням цьому слугують і такі правові позиції ЄСПЛ, сфо-

рмульовані ним при розгляді справи «Меріт проти України»: 1) «Суд за-

значає, що відповідно до його усталеного прецедентного права метою 

норми про національні засоби правового захисту, що міститься в ст. 35 

параграфа 1 Конвенції, є надання Договірним сторонам можливості за-

побігти або виправити стверджувані порушення прав до того, як ці зая-

ви будуть передані до Суду (п. 57 Рішення)»; 2) «Суд знаходить, що об-

ґрунтування, надане Урядом в оцінці тривалості провадження, не відпо-

відає прецедентній практиці Суду (п. 70 Рішення)»; 3) «відповідно до 

прецедентної практики Суду розумність тривалості провадження по-

винна визначатись у світлі відповідних обставин справи та з огляду на 

критерії, передбачені прецедентною практикою Суду, зокрема склад-

ність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних із 

справою (п. 72 Рішення)»
3
.  

Зважаючи на вищевикладене, вважаємо, що для належного 

з’ясування природи практики ЄСПЛ важливе значення мають погляди 

вчених тих держав, правовою доктриною яких обґрунтовані поняття 

«прецедентна судова практика» та «усталена судова практика». 

У французькій правовій доктрині прецедентом уважається раніше 

прийняте рішення за подібних обставин або у подібній справі. У вузь-

кому розумінні цей термін означає рішення вищого суду, що використо-

                                                           
1
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вується як переконливий аргумент, який має бути взятий до уваги ниж-

чим судом при ухваленні рішення. У широкому розумінні цей термін 

означає рішення у подібній справі, тобто прецедент слугує дотриманню 

принципів юридичної економії (суду не потрібно вдаватися до глибин-

ного аналізу фактів і права) та рівності перед законом
1
.      

Зміст зазначених суджень вчених про рішення вищого суду дає під-

стави стверджувати про відсутність прямого зобов’язання судів Франції 

дотримуватися практики вищих судів, що виступає для них як правовий 

орієнтир при вирішенні подібних справ. 

З цього приводу слушною є думка Дж. Денніса, який зауважує, що 

основою поваги до попередньої практики є не просто подібність факти-

чних обставин справ чи правових питань, порушених у провадженні; 

судді мають дотримуватися прецедентів, встановлених попередньою 

практикою, якщо після докладного вивчення вони переконаються, що 

правове обґрунтування, викладене у раніше ухваленому рішенні, є пе-

реконливим та може бути застосоване у відповідній справі.  

Водночас, як зазначає правник, концепція «усталеної судової прак-

тики» виводить її обов’язкове значення більше з поваги до правового 

обґрунтування, що раніше висловлено судами, ніж із загального 

обов’язку дотримуватися раніше ухвалених рішень. Однак, якщо серією 

рішень сформовано стабільний підхід, який використовувався судами, 

то концепція «jurisprudence constant» наділяє таку практику суттєвим 

впливом
2
.         

Узагальнення вищезазначеного дозволяє дійти висновку, що преце-

дентність судової практики розуміється як повторюваність попередньо 

сформованого правового обґрунтування (правових позицій) суду, що у 

разі неодноразовості набуває рис усталеності та переконливості. 

Вказаний умовивід стосовно нових, якісних характеристик дослі-

джуваного явища правової дійсності підтверджується трактуванням те-

рмінів «усталений» та «переконливий», що наведені в словниках украї-

нської мови. Так, наприклад, слово «усталений» означає сталий, стій-

кий, який закріпився у певній формі
3
, відповідно «переконливий» тлу-

мачиться як обґрунтований, достатній для переконання кого-небудь у 
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чомусь; доказовий
1
. 

У правничій науці Італії подібно до Франції слово «прецедент» 

уживається в таких значеннях: 1) раніше ухвалене рішення, що певним 

чином стосується справи, яка розглядається; 2) будь-яке рішення, на яке 

посилаються у наступних рішеннях; 3) рішення, яким вперше вирішу-

ються нові правові питання; 4) рішення, яким певне правове питання 

вирішено у новий спосіб або докладніше та в оригінальний спосіб
2
. 

Як заначає Ф. Маццотта, в Італії прецедент також не має 

обов’язкової сили, хоча Верховний касаційний суд зазвичай посилається 

на свої раніше ухвалені рішення, а нижчі суди – на рішення Верховного 

касаційного суду. З погляду вченого, наразі існує нагальна необхідність 

(юристам) посилатися на відомі рішення Верховного суду, в яких було 

порушено відповідне питання. Тому багато дослідників визнають, що 

прецеденти Касаційного суду мають «autorita   di fatto» (фактичну силу). 

Відповідно до цієї концепції в Італії переконливий характер зазвичай ви-

знається за певним правилом, сформульованим у судовій практиці, тіль-

ки якщо таке правило підтверджене низкою узгоджених судових рішень
3
.  

Висновок про відсутність обов’язкового прецеденту, як стверджує 

Л. Біянчі, не означає, що суди Італії не дотримуються попередньої судо-

вої практики. За загальним правилом, суддя може відмовитися від засто-

сування попередньої практики, проте у такому випадку юридична техні-

ка вимагає від нього надання вичерпного обґрунтування цього кроку
4
. 

Водночас М. Таруффо та М. Ла Торре наголошують, що в Італії, як 

і Франції, на відміну від США, посилання лише на прецедент є недоста-

тнім. Суддям необхідно також обов’язково посилатися й на відповідні 

нормативно-правові акти, тобто прецедент завжди відіграє допоміжну 

роль. У цьому випадку він використовується як «обгортка рішення», 

оскільки свідчить, що судді правильно послалися на певні правові по-

ложення, а посилання на прецеденти тільки підтверджують відданість 

існуючій тенденції у сфері права
5
. 

Наведені теоретичні положення дають підстави стверджувати про 
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факультативну роль прецедентної практики Верховного касаційного су-

ду як джерела права у порівнянні з законодавством Італії. Проте відступ 

від неї за умови належного обґрунтування є скоріше винятком, а не 

усталеною судовою практикою. Тож прецедентна практика Верховного 

касаційного суду має суттєвий вплив на суддівський розсуд і є важли-

вим чинником для формування усталеної судової практики не лише цієї 

судової інстанції, але й нижчих судів. 

У правовій доктрині ФРН терміно-поняття «прецедент» тлумачить-

ся як раніше ухвалене судове рішення, що має відношення до справи 

яка розглядається. На відміну від інших національних правових систем, 

основна увага у визначенні прецеденту зосереджена на можливості та-

кого рішення бути застосованим у подальших справах; воно не 

обов’язково має містити певні інструкції чи вказівки для вирішення по-

дальших справ
1
. 

Принагідно слід зазначити, що у правничій науці Німеччини судові 

рішення не визнаються самостійним джерелом права, оскільки консти-

туційно визначена модель поділу влади вимагає від органів публічної 

влади керувалася нормами права, об’єктивованими в федеральних зако-

нах, а не судовими приписами. Проте, як зауважує Т. Лундмарк, на 

практиці судові прецеденти фактично діють, тобто вони визначаються 

та застосовуються самими судами і мають вирішальне значення у випа-

дках, коли положення закону виписані нечітко або містять прогалини
2
.  

Як вважають окремі німецькі дослідники, найбільш ретельно до-

тримується доктрини усталеної судової практики Федеральний консти-

туційний суд Німеччини, хоча для цього Суду відсутня офіційна 

обов’язковість раніше ухвалених рішень
3
. За п’ятдесят років свого існу-

вання Федеральний конституційний суд Німеччини відступав від влас-

них прецедентів лише у 14 з більш ніж ухвалених ним 3500 рішень
4
.  

Таким чином, у правовій доктрині ФРН поняття «усталена судова 

практика» означає, передусім, високий ступінь її стабільності (мало змі-

нюваності); застосовування раніше ухваленого судом рішення на пряму 

залежить від проблем, що виникають в процесі правозастосування зу-

мовлених не досконалістю чинного законодавства. До останніх, як за-
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значалося вище, традиційно відносять прогалини та колізії в законодав-

стві, а також нечіткість формулювання нормативно-правих приписів, що 

з необхідністю вимагає їх тлумачення. 

Аналіз вищевикладеного дає підстави стверджувати про відсутність 

вагомих підстав для розмежування терміно-понять «усталена судова 

практика» та «прецедентна судова практика», що використовуються в 

національних правових доктринах не лише Франції, ФРН, Італії, але й 

інших держав, що належать до романо-германської правової сім'ї. 

Згадані терміни вживаються у правовій доктрині континентальної 

Європи як синоніми і фактично означають повторюваність застосування 

раніше сформульованих судовими органами правових позицій. Риса 

«усталеність» судових рішень означає повторюваність раніше ухвале-

них судових рішень, а отже їх прецедентність. А «повторюваність» 

означає, що судова практика є усталеною, прецедентною. 

Слід зауважити, що усталеність практики ЄСПЛ, а отже її прецеде-

нтність, нормативно закріплена та визнана Радою Європи, зважаючи на 

положення статті 28 Протоколу № 14 до Конвенції, відповідно до п. b 

якої комітет Страсбурзького суду може одностайним голосуванням ого-

лосити подану заяву прийнятною і одночасно постановити рішення по 

суті, якщо покладене в основу справи питання щодо тлумачення або за-

стосування Конвенції чи протоколів до неї є предметом усталеної прак-

тики Європейського суду
1
. 

Прецедентність властива як практиці ЄСПЛ, так і юрисдикційній 

діяльності національних судових органів держав-учасниць Конвенції, 

судові системи яких є автономними стосовно Страсбурзького суду.  

Водночас вважаємо, що риса прецедентності в аспекті практики 

ЄСПЛ має свої особливості, що виявляються у: 

1) повторюваності алгоритму дій Страсбурзького суду щодо вста-

новлення фактичних обставин справи, тобто діянь органів державної 

влади, їх службових та посадових осіб на предмет дотримання ними 

конвенційних норм;  

2) усталеній правовій оцінці правомірності (або неправомірності) 

діянь органів державної влади і, як наслідок, констатація факту дотри-

мання або порушення норм Конвенції;  

3) тлумаченні правоположень Конвенції стосовно обставин конкре-

тної справи (за умови схожості норм національного законодавства та 

суспільних відносин, що ним регулюється, правові позиції підтверджу-

                                                           
1
 Протокол № 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

який змінює контрольну систему Конвенції: ратифіковано Законом України від 09.02.2006 

№ 3435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_527. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_527
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ються Страсбурзьким судом). 

Риса повторюваності притаманна як постановам ЄСПЛ, що ухва-

лються по суті справи, так і рішенням Страсбурзького суду про прийня-

тність скарг. Зважаючи на існуючий в теорії джерел права підхід до ви-

дової диференціації правових прецедентів за часом їх прийняття, в ас-

пекті цього дослідження прецедентність уважаємо  рисою, притаман-

ною лише деклараторному прецеденту, тобто рішенню ЄСПЛ, ухвале-

ному в минулому. 

В даному аспекті поділяємо позицію тих вчених, які стверджують 

про наявність прецеденту тлумачення в діяльності Страсбурзького суду. 

Так, наприклад, з позиції В.П. Кононенка, рішення ЄСПЛ є прецедента-

ми тлумачення Європейської конвенції про захист прав людини і осно-

воположних свобод 1950 р. з чого випливає, що ці рішення є джерелом 

тлумачення останньої. Саме з огляду на це суди України повинні засто-

совувати практику Страсбурзького суду
1
. 

Більше того, переконані, що з цього приводу доречно вести мову і 

про правові стандарти ЄСПЛ, які можна визначити як загальні правила 

тлумачення Страсбурзьким судом конвенційних положень, що склалися 

в результаті їх неодноразового застосування
2
. 

Однак вважаємо, що використання ЄСПЛ прецедентів тлумачення 

має умовний характер та певні часові межі актуальності. Умовою є роз-

гляд типової скарги, коли Суд Ради Європи, в особі комітету чи палати, 

не вбачає причин не застосовувати усталену правову позицію керую-

чись принципом правовпевності (правової визначеності). Втрата актуа-

льності прецедентів тлумачення обумовлена суттєвими змінами в суспі-

льному житті і, як наслідок, необхідності пристосування конвенційних 

норм і принципів до цих умов. 

Такий умовивід підтверджується і положеннями Регламенту ЄСПЛ, 

в правилі 72 якого зазначається, що якщо справа, яку розглядає Палата, 

порушує серйозне питання щодо тлумачення Конвенції чи Протоколів 

до неї, Палата може відмовитись від юрисдикції на користь Великої па-

лати, за умови якщо жодна зі сторін у справі не заперечує пороти цього. 

Разом з тим в пункті 2 цього Правила зазначається, що якщо вирішення 

питання, порушеного в справі, що її розглядає Палата, може спричинити 

непослідовність практики Суду, Палата відмовляється від юрисдикції на 

                                                           
1
 Кононенко В.П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського 

суду з прав людини: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Київ, 2009. С. 17. 
2
 Завгородній В.А. Правові стандарти Європейського суду з прав людини та їх 

співвідношення з прецедентами. Науковий вісник Дніпропетровського державного універ-

ситету внутрішніх справ. 2014. № 3. С. 31. 
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користь Великої палати, за умови що жодна зі сторін у справі не запере-

чує проти цього
1
. 

Водночас аналіз положень Регламенту ЄСПЛ дає підстави ствер-

джувати, що однією із умовою для формування Великою палатою поте-

нційно нової правової позиції є відсутність заперечень сторін, які беруть 

участь у справі. Тобто у разі, якщо держава-відповідач буде заперечува-

ти щодо розгляду справи у Великій палаті Суду Ради Європи, ймовір-

ність застосування усталеної правової позиції палатою Страсбурзького 

Суду зберігається. 

Зважаючи на вищевикладене, вважаємо обґрунтованою видову ди-

ференціацію існуючих правових позицій ЄСПЛ з огляду на ступінь їх 

імперативності у взаємозв’язку з часом розгляду конкретних справ Су-

дом Ради Європи та фактичними обставинами цих справ, а саме: 

а) правові позиції, що мають прецедентний характер і вирізняються 

безумовною імперативністю (усталені правові позиції, які використо-

вуються в однотипних справах (справах-клонах), що розглядаються ко-

мітетом або палатами Страсбурзького суду аналогічно як по суті, так і 

процесуально);  

б) правові позиції, що потенційно можуть мати прецедентний й ім-

перативний характер у майбутньому (нові правові позиції, які сформо-

вані в результаті еволютивного тлумачення норм Конвенції з урахуван-

ням умов сьогодення, що формуються Великою палатою або інколи па-

латами ЄСПЛ);  

в) правові позиції, що не мають прецедентного, а отже й імператив-

ного характеру, зважаючи на суттєві обставини справи, що обумовлю-

ють необхідність їх корегування (правові позиції, які сформовані на ос-

нові принципу «mutatis mutandis» з урахуванням існуючих відмінностей 

між справою, яка розглядається, і попередньо розглянутою справою)
2
. 

Уточненням вищевказаних умовиводів є теза про притаманність 

риси прецедентності лише усталеним правовим позиціям Страсбурзько-

го суду, посилання на які у своїх рішеннях робить ЄСПЛ при розгляді 

типових скарг на порушення конвенційних прав і свобод людини. 

                                                           
1
 Регламент Європейського Суду з прав людини від 01.11.2003 (станом на 01 січня 

2016 року). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_067. 
2
 Завгородній В.А. Прецедентність як ознака практики Європейського суду з прав 

людини. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 12 (18). С. 18. 
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Розділ 3 

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА РІШЕНЬ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ  

 

 

3.1. Рішення Європейського суду з прав людини як результат 

волевиявлення цієї міжнародної правозахисної інституції 

 

Незважаючи на підвищений інтерес, що з кожним роком зростає до 

Європейського суду з прав людини, у вітчизняній юридичній теорії та 

практиці важливими та однозначно не вирішеним залишається питання, 

що стосується юридичної природи (сутності, основних якостей, власти-

востей) його рішень як результату діяльності цієї міжнародної судової 

інституції. 

Актуалізація цього питання обумовлюється тим, що ані нормативні 

приписи, закріплені в Конвенції про захист прав людини і основополо-

жних свобод та Протоколах до неї, ані положення Регламенту Страсбур-

зького суду не дають достатньо повної відповіді на питання щодо змісту 

понять, які відображають результати волевиявлення ЄСПЛ. Таку ситуа-

цію в правничій науці можна оцінити як проблемну. Наочним підтвер-

дженням її існування є відмінні судження вчених про досліджуваний 

правовий феномен. Так, зокрема, одні правники вважають, що правові 

акти ЄСПЛ є інтерпретаційно-правовими, інші – правозастосовними ак-

тами, треті наголошують на їх комплексному характері, четверті вва-

жають їх судовими прецедентами, аналогічними тим, що є джерелом 

права в англосаксонській правовій сім'ї. Зауважимо, що останній підхід 

був предметом нашого розгляду в межах попереднього підрозділу.  

Рішення Європейського суду з прав людини були предметом нау-

кових досліджень вітчизняних і зарубіжних правників, зокрема 

К.В. Андріанова, Є.С. Алісієвич, А.С. Беніцького, В.Г. Буткевича, 

О.Ю. Водяннікова, А.С. Григоряна, О.В. Девятової, Т.І. Дудаш, 

Ю.Є. Зайцева, В.А. Капустинського, В.В. Костицького, П.А. Лаптєва, 

М.В. Мазура, М.М. Марченко, І.С. Мєтлової, В.Т. Маляренко, 

П.М. Рабіновича, О.В. Соловйова, В.С. Стефанюка, С.Р. Тагієва, 

О.І. Тіунова, В.А. Туманова та інших. Водночас питання з’ясування 

юридичної природи правових актів Суду Ради Європи не знайшло свого 

однозначного вирішення у правничій науці, а отже залишається предме-
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том дискусії і обумовлює необхідність здійснення подальших наукових 

розвідок у цій царині. 

Вважаємо, що важливим завданням загальної теорії права є не лише 

розкриття змісту понять, але й подолання термінологічної невизначено-

сті, зумовленої вживанням різних термінів як словесних символів цих 

категорій.  

Огляд доктринальних джерел з досліджуваного питання, а також 

аналіз норм національного законодавства, включно з Конвенцією як її 

складовою, та положень Регламенту ЄСПЛ, свідчить, що вчені (як віт-

чизняні, так і зарубіжні), законодавець (Верховна Рада України), органи 

Ради Європи, серед яких Комітет Міністрів Ради Європи та ЄСПЛ, вжи-

вають різні терміни для словесного позначення понять, що відобража-

ють результати діяльності Страсбурзького суду. Такими словами, зок-

рема, є: «decisions» і «judgments»
1
 – в офіційних англомовних текстах 

документів Ради Європи; «décisions» і «arrêts»
2
 – в офіційних франкомо-

вних текстах документів Ради Європи; «ухвали» та «рішення»
3
 – в укра-

їномовних текстах документів Ради Європи (в редакції їх офіційного 

перекладу) та законах України; «решения» і «постановления»
4
 – в ро-

сійськомовних текстах документів Ради Європи (в редакції їх офіційно-

го перекладу).  

Зміст вищенаведеного свідчить, що вживані в актах Ради Європи 

терміно-поняття, які відображають результати волевиявлення ЄСПЛ, не 

лише перекладаються українською й російськими мовами по-різному, 

але й  несуть у собі різне смислове навантаження та мають відмінне змі-

стовне наповнення. Тому актуальним вважаємо не лише питання термі-

нологічної коректності перекладу українською мовою термінів, що ві-

дображають волевиявлення ЄСПЛ, але й подальшої їх мультиплікації в 

законодавстві України та національній правовій доктрині. 

Принагідно слід зазначити, що термін «рішення» у Великому енци-

клопедичному юридичному словнику вживається у вузькому та широ-

кому значенні. У найзагальнішому соціально-психологічному плані – це 

                                                           
1
 Rules of European Court of Human Rights. Council of Europe. URL: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf. 
2
 Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme. Conseil de l'Europe. URL:  

https://www.echr.coe.int/Documents/Library_2019_RoC_FRA.PDF. 
3
 Регламент Європейського Суду з прав людини. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_067; Про виконання рішень та застосування прак-

тики Європейського Суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 № 3477-IV. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15. 
4
 Регламент Европейского Суда по правам человека. Совет Европы. URL: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_RUS.pdf. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Library_2019_RoC_FRA.PDF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_067
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_RUS.pdf
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свідомий і вольовий акт особи, який передбачає вибір між альтернатив-

ними варіантами поведінки у процесі досягнення певної мети. У вузь-

кому розумінні, в межах діяльності органів державної влади і місцевого 

самоврядування, рішення являють собою правові акти, які встановлю-

ють нові, змінюють чи скасовують чинні правові норми. Рішення мають 

різну правову форму залежно від суб’єкта прийняття та його правового 

статусу. Так, форма рішень органів державної влади, місцевого самов-

рядування в України визначається Конституцією та актами законодав-

ства. Зокрема, рішення судових органів оформляються ухвалами, поста-

новами, вироками
1
. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови міс-

титься чотири варіанти до трактування цього слова: 1) дія за значеннями 

рішати, рішити, результат цієї дії; 2) вирок суду, постанова, розпоря-

дження якої-небудь організації, зборів і т. ін.; 3) продуманий намір зро-

бити що-небудь, якось вчинити; 4) спосіб вирішення, зображення, по-

дання, розв’язання чого-небудь
2
.   

Аналіз вищезазначених підходів до інтерпретації терміна «рішен-

ня» дає підстави для висновку, що в рамках нашого дослідження його 

слід розуміти у двох значеннях, а саме: 1) як свідомий та вольовий акт 

Страсбурзького суду, що передбачає дію, яка здійснюється ним в межах 

визначеної юрисдикції; 2) як правовий акт Суду Ради Європи, який зу-

мовлює юридичні наслідки та має різну юридичну форму (ухвали, пос-

танови, консультативні висновки).  

А отже, рішення ЄСПЛ – це видове поняття, що відображає усі мо-

жливі результати волевиявлення Суду Ради Європи та за своїм обсягом 

є ширшим за інші згадані нами категорії. Тому використання терміна 

«рішення» при здійсненні перекладу чи характеристики конкретних різ-

новидів правових актів ЄСПЛ є недоречним як у національному законо-

давстві, так і теорії та юридичній практиці.  

Наш умовивід підтверджується висновками Г.В. Фазикош, яка за-

значає, що з огляду на зміст чинного законодавства найбільш коректним 

є застосування терміна «судове рішення» для ідентифікації усіх судових 

актів незалежно від виду юрисдикції. Судове рішення – це родове (уні-

версальне) поняття, що означає акт-рішення суду, яким вирішується су-

дова справа по суті, а також процесуальні питання, що стосуються руху 

                                                           
1
Селівон М.Ф. Рішення. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. 

Ю.С. Шемшученко. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2007. С. 781. 
2
 Бусел В.Т. Рішення. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і 

допов.) / голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. С. 1036. 
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справи, та інші питання у межах юрисдикційних повноважень суду
1
. 

Звідси виникає потреба у визначенні відповідних назв правових ак-

тів Суду Ради Європи, про які йдеться у Конвенції та Регламенті ЄСПЛ. 

Не останнє значення при вирішенні цього дослідницького завдання має 

їх точний переклад на українську як з англійської, так і з французької 

мов. 

Так, англійське «decision» і французьке «décision» у їх буквальному 

перекладі означає «рішення». Однак словником пропонуються й інші 

варіанти перекладу цього терміна з англійської, серед яких: визначення, 

вирішення, вирок, постанова, рішучість, твердість
2
, що ще раз підтвер-

джує правильність нашого попереднього висновку.  

Вважаємо, що для віднайдення відповідного аналогу офіційно вжи-

ваного в документах Ради Європи терміна «decision» методологічно 

правильним є розуміння того, в рамках здійснення яких юрисдикційних 

повноважень Страсбурзького Суду ухвалюються такого роду рішення, а 

також які юридичні наслідки вони спричиняють.   

Огляд положень Регламенту ЄСПЛ вказує, що Страсбурзький суд 

ухвалює рішення у формі «decision» з таких питань: а) про присутність 

інших осіб на нарадах суддів (правило 22); б) про об’єднання заяв (пра-

вило 42); в) про вилучення заяви із реєстру справ (правило 43); г) щодо 

прийнятності/неприйнятності заяв (правило 53, 54-1); д) щодо відмови у 

задоволенні клопотання про надання консультативного висновку з при-

чин виходу за межі консультативної компетенції Суду, визначеної в 

статті 47 Конвенції (правило 87).  

До таких правових актів Суду Ради Європи Регламентом висуваєть-

ся ряд вимог, а саме:  

1) ухвалюються більшістю голосів присутніх суддів (правило 23);  

2) в «decision» палати має бути зазначено, яким чином її було вине-

сено – одноголосно чи більшістю голосів;  

3) «decision» має бути вмотивованим та має бути повідомлене заяв-

никові, а також Договірній Стороні чи сторонам, яких це стосується, а 

також тій чи іншій третій стороні (правило 56);  

4) усі «decision» палат виносяться або англійською, або французь-

кою мовою, окрім випадку, коли Суд вирішує, що «decision» має бути 

винесеним обома офіційними мовами;  

5) опублікування «decision» в офіційних матеріалах Суду здійсню-

                                                           
1
 Посібник з написання судових рішень у цивільному і кримінальному судочинстві. 

Київ: Ваiте, 2016. С. 13.  
2
 Національний online перекладач. URL: https://www.m-translate.com.ua/en-uk/word-

decision-translation. 

https://www.m-translate.com.ua/en-uk/word-decision-translation
https://www.m-translate.com.ua/en-uk/word-decision-translation
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ється обома офіційними мовами Страсбурзького Суду (правило 57)
1
.  

Аналіз вищенаведених положень дає підстави стверджувати про 

спорідненість «decisions» ЄСПЛ з ухвалами національних судів, які є 

актами застосування правових норм, що спрямовані на вирішення окре-

мих процедурних питань в рамках провадження.  

Зазначений умовивід підтверджується і висновками 

В.П. Нагребельного, М.Й. Штефан та О.О. Штефан, які пропонують на-

ступне визначення поняття  «ухвала суду» у широкому значенні – акт 

застосування судом норм процесуального права, спрямований на вирі-

шення окремих (насамперед процедурних) питань, що виникли у проце-

сі розгляду конституційних, цивільних, господарських або криміналь-

них справ.  

Як наголошують правники: 1) у конституційному судочинстві – це 

рішення КСУ з процедурних питань (відкриття або припинення прова-

дження у справі, відмова у відкритті провадження  тощо); 2) у цивіль-

ному судочинстві – акти суду, якими вирішуються окремі питання 

пов’язані з рухом провадження у цивільній справі, різноманітні клопо-

тання та заяви осіб, що беруть участь у справі, питання про відкладення 

розгляду справи, зупинення або закриття провадження у справі, зали-

шення заяви без розгляду; 3) у господарському судочинстві – процесуа-

льний документ, який приймається господарським судом у разі якщо 

господарський спір не вирішується по суті (відкладення розгляду спра-

ви, зупинення, припинення провадження у справі, залишення позову без 

розгляду тощо)
2
.   

Відповідно до положень ст. 4 Кодексу адміністративного судочинс-

тва України, ухвала суду – це письмове або усне рішення суду будь-якої 

інстанції в адміністративній справі, яким вирішуються питання, 

пов’язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші про-

цесуальні питання
3
. 

З огляду на вищевикладене вважаємо, що «decision» Страсбурзько-

го Суду притаманні такі характерні риси ухвали суду: а) є різновидом 

рішення ЄСПЛ, що має документальну форму зовнішнього вираження; 

б) ухвалюються відповідно до норм Конвенції та Регламенту Суду Ради 

Європи задля вирішення окремих процедурних питань в рамках розгля-
                                                           

1
 Rules of European Court of Human Rights. Council of Europe. URL: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf. 
2
 Нагребельний В.П., Штефан М.Й. Штефан О.О. Ухвала суду. Великий енциклопеди-

чний юридичний словник / ред. Ю.С. Шемшученко. Київ: Юридична думка, 2007. С. 928-

929. 
3
 Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року № 2747-IV. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
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ду заяв або справ; в) приймається одноособово або колегіально; 

г) складається зі вступної, мотивувальної та резолютивної частин; 

д) повідомляється сторонам провадження та публікується в офіційних 

виданнях; е) є обов’язковим для виконання. 

Отже, україномовний переклад терміна «decision» є більш прийнят-

ним, аніж його російський варіант.   

У свою чергу, англійське слово «judgment» в буквальному перекла-

ді означає «судження», «думка», в той час як французький термін 

«arrêt» має декілька перекладів, серед яких в юридичному значенні він 

означає «судова постанова» або «припинення»
1
. Зважаючи на те, що 

Україна, як і Франція, належить до країн романо-германської правової 

сім'ї, а також те, що франкомовний текст Конвенції визнають автентич-

ним (тобто вірогідним, справжнім, дійсним) при вирішенні спорів щодо 

змісту конвенційних норм, вбачаємо правильним брати за основу пере-

клад положень Конвенції та Регламенту ЄСПЛ саме з французької мови. 

Принагідно слід зазначити, що в юридичній літературі термін «пос-

танова суду» здебільшого інтерпретується як різновид судового рішен-

ня, що ухвалюється по суті справи. 

Так, наприклад, В. Маляренко словосполучення «постанова суду» 

трактує як процесуальний акт у судовій справі, що виноситься суддею 

одноособово, а також акт, який ухвалюється пленумами Верховного 

Суду України і вищих спеціалізованих судів та президіями Верховного 

Суду України, вищих спеціалізованих судів, апеляційних судів. У формі 

постанови адміністративний суд викладає судове рішення, яким вирі-

шує спір по суті
2
. У Вільній енциклопедії «Вікіпедія» вказаний термін 

також тлумачиться як письмове судове рішення, в якому справа вирішу-

ється по суті. За своїм процесуальним статусом постанова суду в цілому 

рівнозначна рішенню
3
. 

Враховуючи те, що рішення ЄСПЛ («judgments») також ухвалю-

ються по суті справи, логічним є їх віднесення саме до такого різновиду 

судових актів. 

Постанови є одним із актів Верховного Суду. Так, відповідно до 

положень ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ви-

сновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верхов-

ного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які 

застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить 

                                                           
1
 Arrêt. PROMT.One. URL: https://www.translate.ru/dictionary/fr-ru/arr%C3%AAt. 

2
 Маляренко В.Т. Постанова суду. Великий енциклопедичний юридичний словник / 

ред. Ю.С. Шемшученко. Київ, 2007. С. 663-664. 
3
 Постанова суду.  Вільна енциклопедія «Вікіпедія». URL: https://uk.wikipedia.org/wiki. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83
https://www.translate.ru/
https://www.translate.ru/dictionary/fr-ru/arr%C3%AAt
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відповідну норму права (пункт 5); висновки щодо застосування норм 

права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими 

судами при застосуванні таких норм права (пункт 6)
1
.  

Отже, одним із структурних елементів постанов Верховного Суду 

як акта найвищої судової інстанції України, яким вирішується справа по 

суті, є правові позиції (висновки), що є результатом правотлумачної ді-

яльності Суду та мають юридичне і методологічне значення для інших 

суб’єктів правозастосовної діяльності. Тотожний елемент наявний і у 

внутрішній будові «judgments» Страсбурзького суду. 

Важливим в рамках розгляду даного питання уважаємо і законодав-

чо затверджену загальну структуру судових постанов. Згідно з припи-

сами ст. 356 Кодексу адміністративного судочинства України постанова 

суду касаційної інстанції складається з: 

1) вступної частини із зазначенням: а) дати і місця її прийняття; 

б) найменування адміністративного суду, прізвищ та ініціалів суддів і 

секретаря судового засідання; в) найменування (ім’я) учасників справи і 

найменування (ім’я) особи, яка подала касаційну скаргу; 

г) найменування суду першої та (або) апеляційної інстанції, судове рі-

шення якого оскаржується, номера справи, дати ухвалення судового рі-

шення, прізвища та ініціалів судді (суддів);  

2) описової частини із зазначенням: а) короткого змісту позовних 

вимог і рішень судів першої та апеляційної інстанцій; б) короткого зміс-

ту вимог касаційної скарги; в) узагальнених доводів особи, яка подала 

касаційну скаргу; г) узагальненого викладу позиції інших учасників 

справи; 

3) мотивувальної частини із зазначенням: а) мотивів прийняття або 

відхилення кожного аргументу, викладеного в касаційній скарзі та ві-

дзиві на касаційну скаргу; б) доводів, за якими суд касаційної інстанції 

погодився або не погодився з висновками суду першої та (або) апеля-

ційної інстанції; в) висновків за результатами розгляду касаційної скар-

ги з посиланням на норми права, якими керувався суд; г) дій, що їх по-

винні виконати суд першої та (або) апеляційної інстанції у разі скасу-

вання судового рішення і передачі справи на новий розгляд; 

4) резолютивної частини із зазначенням: а) висновку суду касацій-

ної інстанції по суті вимог касаційної скарги і позовних вимог; б) ново-

го розподілу судових витрат, понесених у зв’язку із розглядом справи у 

суді першої інстанції та апеляційної інстанції, - у разі скасування рі-

шення та ухвалення нового рішення або зміни рішення; в) розподілу су-
                                                           

1
 Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02 червня 2016 року № 1402-VIII. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
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дових витрат, понесених у зв’язку з переглядом справи у суді касаційної 

інстанції; г) повороту виконання у разі скасування рішень судів за наяв-

ності відповідної заяви та підстав; д) встановленого судом строку для 

подання суб’єктом владних повноважень – відповідачем до суду першої 

інстанції звіту про виконання постанови, якщо вона вимагає вчинення 

певних дій
1
. 

Аналіз зазначеного дає підстави стверджувати про схожість підхо-

дів до загальної структури постанов Касаційного адміністративного су-

ду у складі Верховного Суду з «judgments» Європейського суду, останні 

з яких також мають вступну, описово-мотивувальну та резолютивну ча-

стини, що випливає з положень Правила 74 Регламенту ЄСПЛ.  

Окрім структури постанова суду має відповідати й іншим вимогам, 

серед яких зовнішня форма вираження та правосудність.  

Як стверджують Г.В. Фазикош та Г.М. Бахарєва, судові рішення, в 

яких справа вирішується по суті (у цивільному та у кримінальному су-

дочинстві), відповідно до національного законодавства завжди оформ-

люються як самостійні письмові процесуальні документи. Разом з тим 

правниками наголошується і на вимогах, яким має відповідати судове 

рішення як акт правосуддя. Серед них «переконливість» (упевненість) 

та «поза усяким сумнівом», які найчастіше висуваються до остаточних 

рішень у справі
2
.  

Слід зауважити, що і сам ЄСПЛ неодноразово у своїх рішеннях по 

суті справи наголошував на важливості дотримання таких вимог право-

суддя, як обґрунтованість, повнота, ясність, точність, вмотивованість 

судових рішень, яким безсумнівно відповідають і «judgments» Страс-

бурзького суду. 

Вищезазначене дає змогу виокремити ті суттєві ознаки, що дозво-

ляють ідентифікувати «judgments» ЄСПЛ як судові постанови: 

а) ухвалюються по суті справи комітетом, палатою або Великою пала-

тою Суду; б) є засобом здійснення юрисдикційних повноважень Суду 

щодо застосування та тлумачення конвенційних норм; в) кінцевою ме-

тою їх ухвалення є вирішення питання про порушення/не порушення 

прав та свобод людини гарантованих Конвенцією з боку держави, а та-

кож визначення справедливої сатисфакції; г) мають вступну, описово-

мотивувальну та резолютивну частини; д) їх невід’ємним елементом є 

правові позиції, що мають юридичне та методологічне значення для ор-

                                                           
1
 Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року № 2747-IV. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. 
2
 Посібник з написання судових рішень у цивільному і кримінальному судочинстві. 

Київ: Ваiте, 2016. С. 30, 34. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
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ганів публічної влади держав-учасниць Конвенції; е) мають документа-

льну форму вираження; ж) відповідають якісним характеристикам рі-

шень суду як актів правосуддя
1
. 

Водночас слід зауважити про некоректність законодавця щодо ви-

значення рішень ЄСПЛ, а точніше його постанов, такими що можуть на-

бувати статусу остаточних (ст. 4, 5, 7, 8, 11 Закону України «Про вико-

нання рішень та застосування практики ЄСПЛ»), оскільки категорія 

«статус» є вживаною лише при здійсненні характеристики юридичного 

положення особи в суспільстві та державі. На наше переконання, поста-

новам ЄСПЛ, як результату волевиявлення Страсбурзького суду, прита-

манна остаточність як їх властивість, що полягає у такому: а) ними заве-

ршується процес розгляду справ по суті; б) набувають чинності (юриди-

чної сили) та носять обов’язковий характер; в) не можуть бути оскаржені. 

Таким чином, вважаємо, що своєрідною прогалиною законодавства, 

що регулює суспільні відносини, в межах яких забезпечується імплеме-

нтація рішень ЄСПЛ в національній правовій системі, є відсутність но-

рмативно-правових приписів, які б уміщували в собі дефініції понять, 

що відображають різні за своїм змістом та юридичними наслідками ре-

зультати волевиявлення Суду Ради Європи. 

З метою усунення цієї проблемної ситуації пропонуємо ст. 1 Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ» до-

повнити приписами, що розкривають зміст таких терміно-понять: 

а) рішення Європейського Суду – результати діяльності Європейської 

комісії з прав людини та Суду Ради Європи, що знаходять своє відобра-

ження в ухвалах, постановах, консультативних висновках; б) ухвали 

(decisions) ЄСПЛ – рішення Суду, якими вирішуються окремі процеду-

рні питання в рамках розгляду заяв про порушення конвенційних норм 

або справ; в) постанови (judgments) ЄСПЛ – рішення, які ухвалюються 

комітетом, палатою або Великою палатою Суду по суті справи з метою 

вирішення питання про порушення/непорушення державою-

відповідачем прав та/або свобод людини, гарантованих Конвенцією та 

Протоколами до неї, а також визначення справедливої сатисфакції. 

Разом з тим у всіх статтях Закону України «Про виконання рішень 

та застосування практики ЄСПЛ», окрім ст. 1, слід змінити термін «рі-

шення» словом «постанова», а словосполучення «остаточне рішення» та 

«набуття рішенням статусу остаточного» в різних їх відмінках на «пос-

танова, що набула властивості остаточної» відповідно. 

                                                           
1
 Завгородній В.А. Термінологічна невизначеність понять, що відображають резуль-

тати волевиявлення Європейського суду з прав людини. Публічне право. 2019. № 4 (36). 

С. 185. 
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Наступним етапом нашого дослідження уважаємо з’ясування видо-

вої приналежності постанов Страсбурзького Суду, зважаючи на їх місце 

в механізмі правового регулювання.  

Як попередньо наголошувалося, частина правників стверджують 

про те, що рішення ЄСПЛ, які ухвалюються по суті справи (постанови) 

є актами застосування норм Конвенції. 

Так, з погляду Т.І. Дудаш, рішенням Страсбурзького Суду прита-

манні усі ознаки правозастосовних актів. По-перше, рішення ЄСПЛ ух-

валюються компетентним (уповноваженим на це ст. 32 Конвенції) орга-

ном – Судом. По-друге, вони мають владний характер та забезпечують-

ся міждержавним утворенням – Радою Європи, яка через спеціально 

уповноважений орган (Комітет Міністрів) контролює їх виконання дер-

жавою-відповідачем у справі та має право застосовувати санкції юриди-

чного та політичного характеру за невиконання таких актів. По-третє, 

рішення Європейського суду як правозастосовні акти містять індивідуа-

льне, формально обов´язкове правило поведінки, яке полягає у визнанні 

наявності чи відсутності порушення Конвенції і, залежно від наслідків, 

у призначення справедливої сатисфакції. По-четверте, дія рішень ЄСПЛ 

розрахована на персоніфікованих суб´єктів – заявника та державу-

відповідача в обов’язковому порядку. Хоча у порядку застосування за-

ходів загального характеру держава може вживати заходів для уникнен-

ня у майбутньому аналогічних порушень щодо інших суб´єктів у факу-

льтативному порядку. По-п’яте, рішення Страсбурзького суду регулю-

ють лише конкретні випадки суспільного життя, тому їх юридична чин-

ність вичерпується фактом застосування індивідуального припису. По-

шосте, рішення Європейського суду мають пряму дію. По-сьоме, вони 

мають письмову юридичну форму вираження. По-восьме, рішення Суду 

є необхідною передумовою належної реалізації прав та свобод, перед-

бачених Конвенцією
1
. 

Аналіз зазначеної вище позиції вченого дає підстави для таких ви-

сновків, що мають методологічне значення:  

а) повноваження ЄСПЛ не обмежуються лише застосуванням норм 

Конвенції, свідченням чого є припис ст. 32 Конвенції, який уповнова-

жує Страсбурзький суд одночасно ще й тлумачити конвенційні норми;  

б) суттєва відмінність у забезпеченні виконання рішень національ-

них судових органів та ЄСПЛ полягає у різних принципах виконання їх 

рішень, а саме: рішення національних судів можуть виконуватися як у 

добровільному, так і у примусовому порядку, у той час як рішення ЄСПЛ 

виконуються на основі принципу добровільності в рамках існуючих між-
                                                           

1
 Дудаш Т.І. Зазнач. твір. С. 124. 
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народних зобов’язань держави-учасниці Конвенції перед Радою Європи. 

На підтвердження зазначеної позиції наведемо позицію Страсбур-

зького суду у рішенні по справі «Ilgar Mammadov against Azerbaijan», 

що ухвалене за процедурою, передбаченою Протоколом № 14 до Кон-

венції (право звернення КМРЄ до Євросуду з питань виконання рі-

шень): «виконання рішень Європейського суду з прав людини має бути 

добровільним з боку Високих договірних сторін. Уся структура Конве-

нції базується на презумпції того, що державні органи діють з належ-

ною волею. Тому виконання рішення має базуватися на відповідній 

структурі, яка має відповідати його духу»
1
;  

в) вважаємо некоректним судження правника про те, що рішення 

ЄСПЛ як правозастосовний акт містить обов’язкове правило поведінки, 

що складає зміст лише нормативно-правового акта як джерела права, а 

не правозастосовного. Аргументом на користь такого умовиводу є твер-

дження І.А. Сердюка, що волевиявлення суб’єкта правозастосування, на 

відміну від нормативного, являє собою припис індивідуального харак-

теру, а тому апріорі не може бути правилом (тобто загальною моделлю) 

поведінки
2
;  

г) вживаний автором термін «пряма дія» стосовно рішень ЄСПЛ 

вважаємо методологічно некоректним, адже він є відображенням юри-

дичної властивості не правозастосовного, а нормативно-правового акта і 

означає його безпосередню дію. Як приклад, стаття 8 Конституції Укра-

їни передбачає, що норми Конституції України (тобто нормативно-

правого акта, що має найвищу юридичну силу) є нормами прямої дії;  

д) теза правника про існуючу письмову форму рішень ЄСПЛ як до-

каз їх приналежності до правозастосовних актів є скоріше не аргумен-

том, а контраргументом, адже однією із специфічних особливостей пра-

возастосовного акта, на якій обґрунтовано наголошується в правничій 

науці, є, крім письмової, і такі можливі форми його зовнішнього прояву, 

як вербальна (усна) та конклюдентна;  

е) не можна погодитися і з тезою вченого про те, що рішення ЄСПЛ 

є необхідною передумовою належної реалізації конвенційних прав і 

свобод. На нашу думку, рішення Суду Ради Європи є скоріше дієвим 

юридичним засобом захисту раніше порушених державою прав людини 

та її основоположних свобод передбачених Конвенцією. У свою чергу, 

                                                           
1
 Верховний Суд не завжди виконує рішення ЄСПЛ, проте розраховує на його допо-

могу. Закон і Бізнес. 2019. Випуск № 24 (1426). URL: https://zib.com.ua/ua/138172-

vs_ne_zavzhdi_vikonue_rishennya_espl_prote_rozrahovue_na_yog.html. 
2
 Сердюк І.А. Поняття та особливості акта застосування норм права. Вісник Лугансь-

кого державного університету внутрішніх справ Е.О. Дідоренка. 2016. № 4 (76). С. 44.  

https://zib.com.ua/ua/138172-vs_ne_zavzhdi_vikonue_rishennya_espl_prote_rozrahovue_na_yog.html
https://zib.com.ua/ua/138172-vs_ne_zavzhdi_vikonue_rishennya_espl_prote_rozrahovue_na_yog.html
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до передумов належної реалізації можливостей людини національна 

правова доктрина відносить елементи соціально-правового механізму 

реалізації прав і свобод людини, серед яких норми права, гарантії тощо. 

В аспекті питання, що розглядається, наведемо власні аргументи з 

приводу віднесення постанов ЄСПЛ до різновиду правозастосовних актів: 

1) ЄСПЛ є одним із багатьох суб’єктів правозастосування, чия 

юрисдикція визнана на національному рівні. Підтвердженням цьому є 

як норма Конвенції, так і Закон України «Про виконання рішень та за-

стосування практики ЄСПЛ»;  

2) рішення ЄСПЛ по суті справи, як правило, адресовуються конк-

ретній державі-порушниці конвенційних норм, а також скаржникові як 

потерпілому від протиправних дій органів публічної влади, їх службо-

вих і посадових осіб, який має отримати справедливу сатисфакцію;  

3) однією із суттєвих ознак акта застосування норм права є його 

формальна обов’язковість. Йдеться як про зовнішню форму волевияв-

лення ЄСПЛ, так і про юридичну форму (назву) такого документа, тоб-

то можливою формою об’єктивації волевиявлення ЄСПЛ є документа-

льна (письмова) форма; 

4) представники сучасної правової доктрини питання структури пра-

возастосовного акта ставлять у пряму залежність від ступеня складності 

такого акта. За цим критерієм рішення ЄСПЛ можна віднести до склад-

них правозастосовних актів, елементами внутрішньої будови яких є 

вступна, описово-мотивувальна та резолютивна частина. Незважаючи на 

те, що рішення ЄСПЛ має свою специфічну структуру у ньому все рівно 

простежуються і вступна (прізвища голови та інших суддів, що входять 

до складу палати, секретаря чи його заступника, дата прийняття та дата 

оголошення, перелік сторін у справі, прізвища  довірених осіб, адвокатів, 

радників сторін), і описова (викладаються обставини і факти у справі, 

стислий виклад подань сторін), і мотивувальна (аналіз національного за-

конодавства, доказів, формування правових позицій Суду), і резолютивна 

(констатація факту порушення/не порушення конвенційних прав і свобод 

людини, присудження справедливої компенсації) частини;  

5) рішення ЄСПЛ як правозастосовний акт також носить похідний ха-

рактер, але не від нормативно-правового акта, а від регіонального міжнаро-

дного договору, що після ратифікації Українським парламентом відповідно 

до ч. 1 ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства;  

6) рішення Страсбурзького суду розраховане на конкретний життє-

вий випадок (казус) і являє собою реакцію Суду як представника Ради 

Європи на факт порушення державою-учасницею Конвенції прав конк-

ретної людини або її основоположних свобод, констатує порушення 
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конвенційних норм і передбачає справедливу сатисфакцію.    

Вищенаведене також дає підстави стверджувати, що до типових 

правозастосовних актів ЄСПЛ слід віднести ухвали про прийнятність 

скарги, які є правовими актами Страсбурзького Суду з такими характе-

рними рисами: а) ухвалюються у зв’язку з розглядом конкретної скарги 

на порушення конвенційних норм; б) стосуються лише конкретного 

скаржника; в) породжують юридичні наслідки (передання скарги на ро-

згляд комітету Суду Ради Європи, ініціювання процедури дружнього 

врегулювання спору або закриття провадження); г) за своєю структурою 

включають вступну, описово-мотиваційну та резолютивну частини. 

Зважаючи на різні спричинювані юридичні наслідки, вважаємо, що 

рішення Страсбурзького Суду про прийнятність скарги слід розмежову-

вати на: 1) рішення ЄСПЛ про відповідність скарги положенням Конве-

нції, під якими слід розуміти допоміжні правові акти правозастосовного 

характеру, що ухвалюються Страсбурзьким Судом за результатом розг-

ляду скарги, яка відповідає умовам прийнятності визначених ч. 1 ст. 35 

Конвенції; 2) рішення ЄСПЛ про неприйнятність скарги, що є підсумко-

вими правовими актами правозастосовного характеру, які ухвалюються 

Судом за результатом розгляду скарги, що не відповідає умовам прийн-

ятності, передбаченим ч. 3 ст. 35 Конвенції. 

Слід зауважити, що так само, як і в постановах, що ухвалюються 

ЄСПЛ по суті справи, в ухвалах про прийнятність скарги Страсбурзький 

суд здійснює тлумачення положень Конвенції, що має юридичне зна-

чення не тільки для конкретного скаржника, але й для суб’єктів здійс-

нення юридично-значущої діяльності в Україні.  

До реформи ЄСПЛ у 1998 році рішення про прийнятність скарг 

приймала Європейська комісія з прав людини, яка на цьому етапі фак-

тично виступала в ролі судового органу та виносила юридично 

обов’язкові ухвали. Тому розгляд скарги, відповідно до раніше чинної 

ст. 28 Конвенції, мав квазісудовий характер.  

Як зазначає М. де Сальвіа, рішення про прийнятність скарг, так са-

мо як і тисячі висновків по суті, що прийняла Комісія, становлять важ-

ливе джерело, з якого суб’єкт тлумачення може черпати цінні положен-

ня. Рішення Суду щодо прийнятності й по суті скарги продовжували в 

деякому роді позиції, що формулювалися Комісією, і часто живилися 

ідеями, які містяться у висновках останньої, а також думками, вираже-

ними делегатами Комісії в Суді. Отже, без жодного сумніву, практика, 
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вироблена в Страсбурзі, є спільною роботою Комісії й Суду
1
.  

Таким чином, рішення Комісії з прав людини – це важлива складо-

ва практики Європейського суду з прав людини, що спричиняла не тіль-

ки юридичні наслідки для конкретної скарги, але й закладала принципи 

діяльності Страсбурзького Суду надалі.  

Після визнання скарги прийнятною Страсбурзький суд усе частіше 

пропонує свої послуги для досягнення дружнього врегулювання спору, і 

такий підхід зумовлений постійним зростанням кількості скарг до цієї мі-

жнародної судової інституції. У зв’язку з цим, у правничій науці вислов-

люється думка про існування таких самостійних різновидів правових актів 

Суду Ради Європи як рішень щодо дружнього врегулювання спору та рі-

шень про схвалення умов односторонньої декларації. Більше того, ця ідея 

отримала свій розвиток і в приписах ст. 1 Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини».  

Так, з погляду С.К. Бурми, одним із критерієм для розрізнення ви-

дів процедур дружнього врегулювання у Страсбурзькому суді є форма 

судового рішення, за якою слід виокремлювати: а) рішення щодо друж-

нього врегулювання – у формі рішення (decision) або рішення щодо суті 

(judgement);  б) рішення щодо вилучення заяви з реєстру справ – у фор-

мі рішення (decision); в) рішення щодо дружнього врегулювання – у фо-

рмі доповіді Комісії (report) або у формі рішення (decision) до 1998 року. 

Правником наголошується, що практична сторона виконання рішень 

Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання зво-

диться до вжиття загальних та індивідуальних заходів, що запропонував 

Страсбурзький суд в рішеннях проти України. Найбільші складнощі, з 

погляду автора, виникають у сфері усунення системних/структурних 

проблем у правовій системі України, виявлених рішеннями Суду
2
.  

Однак слід зазначити, що у своїй роботі вчений не наводить жодних 

особливостей виконання саме такого різновиду рішень Страсбурзького 

суду та фактично веде мову про загальні проблеми виконання рішень, 

що ухвалюються ЄСПЛ по суті справи. 

Як стверджують М.О. Баймуратов та О.О. Гріненко, основними 

критеріями рішень ЄСПЛ щодо дружнього врегулювання, передбаче-

ними міжнародним правом (правом Ради Європи), зокрема нормами 

                                                           
1
 Сальвиа де М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие 

принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2004. С. 8. 
2
 Бурма С.К. Міжнародно-правова характеристика інституту дружнього врегулюван-

ня в Європейському суді з прав людини. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. Одеса, 2015. 

С. 130, 180-181. 
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Конвенції та Регламенту, вбачаються такі: стислий виклад у рішенні фа-

ктів та досягнутого по ним рішення, застосування ЄСПЛ під час вине-

сення такого рішення ст. 39 Конвенції. Визначення додаткових критері-

їв щодо віднесення актів ЄСПЛ до такої категорії, як «рішення ЄСПЛ 

щодо дружнього врегулювання у справі проти України» у законах та пі-

дзаконних актах України не виявлено.  

На думку вчених, основними критеріями рішень ЄСПЛ щодо друж-

нього врегулювання спорів у справі проти України слід вважати саме 

критерії, передбачені міжнародним правом. Водночас, з погляду дослід-

ників, важливими є критерії, встановлені самою практикою ЄСПЛ, зок-

рема відображені практично в усіх рішеннях ЄСПЛ проти України, в 

яких описуються випадки дружнього врегулювання.  

До них автори відносять такі: пряме посилання ЄСПЛ у резолютивній 

частині рішення, а саме у реченні пов’язаному із вилученням заяви (заяв) з 

реєстру справ ЄСПЛ на ст. 39 Конвенції (у рішеннях ЄСПЛ з вересня 2012 

р.); констатація чи встановлення ЄСПЛ у розділі рішення «Право» того 

факту, що сторони у справі досягли дружнього врегулювання (у рішеннях 

ЄСПЛ не пізніше червня 2006 року); констатація чи встановлення ЄСПЛ у 

розділі рішення «Право» того, що досягнуте врегулювання ґрунтується на 

повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї 

(у рішеннях ЄСПЛ не пізніше червня 2006 року)
1
. 

Принагідно слід зазначити, що в ідеї існування рішень ЄСПЛ щодо 

дружнього врегулювання спору є і свої противники. 

Так, наприклад, О.В. Буткевич наголошує, що ст. 2 Закону «Про ви-

конання рішень та застосування практики ЄСПЛ» проголошує 

обов’язковим до виконання Україною рішень ЄСПЛ , а ч. 1 ст. 1 цього ж 

Закону до таких рішень відносить рішення «щодо дружнього врегулю-

вання у справі проти України». У той же час Європейський суд з прав 

людини не виносить самостійно рішення про дружнє врегулювання 

справи (є рішення Суду винесене після комунікації або після прийнят-

ності щодо виключення заяви зі списку справ на підставі досягнення 

дружнього врегулювання сторонами), а до цього процесу підключається 

Секретаріат Суду. Згідно зі ст. 38 Конвенції Суд лише надає себе у роз-

порядження зацікавлених сторін з метою забезпечення дружнього вре-

гулювання спору, і такі переговори є конфіденційними. У цій ситуації 

знову постає питання про те, що є обов’язковим для виконання в Украї-

                                                           
1
 Баймуратов М.О., Гріненко О.О. Рішення Європейського суду з прав людини щодо 

дружнього врегулювання у справах проти України: проблеми теорії та практики. Науковий 

вісник публічного та приватного права. 2017. Випуск 6. Том. 3. С. 198-199. 
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ні, зокрема її судами
1
. 

Критичне осмислення вищенаведених тверджень правників дає під-

стави для таких умовиводів. 

Декларація про дружнє врегулювання спору, що підписується дер-

жавою-учасницею Конвенції та скаржником у зв’язку із заявою остан-

нього про порушення конвенційних прав або свобод, є добровільною 

угодою між двома сторонами, яка укладається на конфіденційній основі 

задля вичерпання конфлікту, що виник на національному рівні без по-

дальшого розгляду ЄСПЛ справи по суті. Її укладення є можливим за 

умови досягнення консенсусу між сторонами з таких питань:  

а) суми компенсації за порушення прав людини;  

б) зобов’язань держави вжити інших конкретних заходів індивідуа-

льного або загального характеру задля відновлення порушеного права 

скаржника;  

в) зобов’язань заявника не подавати будь-яких скарг проти держа-

ви-учасниці Конвенції стосовно фактів за поданою заявою та не вимага-

ти перегляду справи. 

Так, наприклад, у декларації про дружнє врегулювання, що була 

укладена при розгляді справи «Гонгадзе проти України» (заява 

№ 34056/02), Уряд України заявив, що готовий добровільно сплатити 

пані М. Гонгадзе суму в розмірі 100 000 євро (сто тисяч євро) як доказ 

дружнього врегулювання зазначеної справи, що в даний час розгляда-

ється Європейським Судом з прав людини, а також те, що Уряд України 

зобов’язується вжити всіх необхідних заходів до продовження ретель-

ного розслідування обставин вбивства п. Г.Гонгадзе з метою притяг-

нення до відповідальності всіх осіб, винних у скоєнні злочину, та забез-

печуватиме в майбутньому дотримання вимог, передбачених положен-

нями зазначених статей. Незважаючи на результат розслідування, Уряд 

зобов’язується забезпечити вжиття в подальшому всіх відповідних за-

ходів з метою досягнення результату цього розслідування. Відповідно 

заявниця погодилася з тим, що втрачає право на будь-які скарги проти 

України стосовно фактів за поданою заявою, а також зобов’язується не 

вимагати передачі справи на розгляд Великої Палати згідно § 1 ст. 43 

Конвенції після того, як Європейський суд винесе рішення у цій справі
2
.  
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 Буткевич О.В. Чи є рішення Європейського Суду з прав людини обов’язковими для 

України, як цього вимагає закон? Правове забезпечення ефективного виконання рішень і 
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Як наголошує С. Студенніков, з січня 2019 року Європейський суд 

з прав людини тестує нову процедуру розгляду скарг: до початку проце-

су заявнику і державі-відповідачу в обов'язковому порядку будуть про-

понувати укласти мирову угоду. Це так звана безспірна (або незмагаль-

на) процедура. Суд вважає, що вона допоможе зменшити термін розгля-

ду справи і дозволить отримувати результати набагато швидше.  

В цілому нова процедура виглядає таким чином: після вивчення 

скарги (якщо вона не є очевидно неприйнятною) Суд запропонує заяв-

нику та уряду протягом 12 тижнів домовитися про мирову угоду (на-

править сторонам проект декларації дружнього врегулювання з умовами 

його можливого досягнення). Пропозиція щодо дружнього врегулюван-

ня не встановлює того, що порушення мало місце. Якщо сторони дійш-

ли згоди, суд виключить справу з реєстру. Виконання дружньої угоди 

буде піднаглядною Комітету міністрів Ради Європи
1
. 

Задля належного функціонування вищезазначеного механізму Уря-

дом України видано Постанову від 14.08.2019 № 709, положеннями якої 

передбачається, що у разі коли обставини справи та попередня прецеде-

нтна практика Європейського суду дають підстави для прогнозування 

констатації Судом порушення положень Конвенції, Уповноважена осо-

ба вживає заходів для врегулювання спору шляхом укладення угоди про 

дружнє врегулювання спору або надіслання односторонньої декларації 

та виносить це питання на розгляд міжвідомчої робочої групи. Рішення 

щодо доцільності укладення угоди про дружнє врегулювання спору, на-

діслання до Суду односторонньої декларації та її умови приймає міжві-

домча робоча група
2
. 

Зазначене дозволяє стверджувати, що ЄСПЛ, зважаючи на свою суб-

сидіарну роль, лише пропонує сторонам вичерпати конфлікт, який склав-

ся, через можливість укладення двосторонньої угоди, не ухвалюючи при 

цьому жодних власних правоконстатуючих рішень про дружнє врегулю-

вання спору. Аналіз резолютивної частини рішень ЄСПЛ, які складають 

предмет розгляду, свідчить про те, що їх ухвалення має на меті не вирі-

шити справу по суті, чи засвідчити юридичний факт дружнього врегулю-

вання, а вилучити справу з реєстру на підставі такого факту.  

                                                           
1
 Студенников С. ЕСПЧ уже применяет процедуру дружественного урегулирования 

споров. Судебно-юридическая газета. Публикации. 6 декабря 2019 г. URL: 

https://sud.ua/ru/news/publication/156257-espch-uzhe-primenyaet-protseduru-druzhestvennogo-

uregulirovaniya-sporov. 
2
 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. 

№ 553 і від 31 травня 2006 р. № 784: постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 

2019 р. № 709. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanov-kabinetu-

ministriv-ukrayini-vid-29-kvitnya-2004-r-553-i-vid-31-travnya-2006-r-784-s140819. 

https://sud.ua/ru/news/publication/156257-espch-uzhe-primenyaet-protseduru-druzhestvennogo-uregulirovaniya-sporov?
https://sud.ua/ru/news/publication/156257-espch-uzhe-primenyaet-protseduru-druzhestvennogo-uregulirovaniya-sporov?
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-29-kvitnya-2004-r-553-i-vid-31-travnya-2006-r-784-s140819
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-29-kvitnya-2004-r-553-i-vid-31-travnya-2006-r-784-s140819
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 Така позиція підтверджується і положеннями ст. 39 Конвенції, в ч. 

3 якої зазначається, що у разі досягнення дружнього врегулювання Єв-

ропейський Суд вилучає справу з реєстру, прийнявши рішення, яке міс-

тить лише стислий виклад фактів і досягнутого вирішення
1
.  

 Так, наприклад, у рішенні ЄСПЛ від 23.10.2012 за заявою 

№ 20440/06, поданою Г.К. Апальковою проти України, Страсбурзьким 

судом зазначається, що він отримав підписані сторонами 25 серпня та 

10 вересня 2012 року декларації щодо дружнього врегулювання, згідно з 

якими заявниця погодилась відмовитись від будь-яких подальших скарг 

проти України, що стосуються фактів, викладених у цій заяві, в обмін на 

зобов’язання Уряду сплатити їй 1400 (одна тисяча чотириста) євро від-

шкодування будь-якої матеріальної і моральної шкоди, а також компен-

сації судових витрат, які мають бути конвертовані в національну валюту 

держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу та звільнені 

від будь-яких податків. Суд бере до уваги факт досягнення сторонами 

дружнього врегулювання та переконаний, що таке врегулювання ґрун-

тується на повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та Прото-

колами до неї, та не знаходить підстав для подальшого розгляду заяви. 

Враховуючи вищевикладене, справу має бути вилучено з реєстру справ. 

За цих підстав Суд одноголосно вирішує вилучити заяву з реєстру справ 

відповідно до статті 39 Конвенції
2
. 

 Вважаємо, що тотожними за юридичною природою є і правові ак-

ти ЄСПЛ, які ухвалюються з підстав схвалення умов односторонньої 

декларації з боку Уряду, що трактується Страсбурзьким судом як досяг-

нення сторонами дружнього врегулювання.   

Так, у рішенні ЄСПЛ від 18 грудня 2012 року за заявою № 7635/07, 

яка подана Г. Ф. Буряком проти України, Суд зазначив, що 13 лютого 

2012 року та 29 березня 2012 року отримав односторонню декларацію 

Уряду та лист заявника, в якому він прийняв умови цієї декларації, згід-

но з якими заявник погоджувався відмовитись від будь-яких подальших 

скарг проти України, що стосуються фактів, викладених у цій заяві, в 

обмін на зобов’язання Уряду сплатити йому 100 000 (сто тисяч) україн-

ських гривень відшкодування будь-якої матеріальної та моральної шко-

ди, а також компенсації судових витрат, які мають бути звільнені від 

будь-яких податків, що можуть нараховуватися. Суд бере до уваги факт 

                                                           
1
 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 

1950 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 
2
 Рішення Європейського суду з прав людини від 23 жовтня 2012 року (заява 

№ 20440/06, поданою Галиною Куртівною Апальковою проти України). URL: 

http://old.minjust.gov.ua/43258. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://old.minjust.gov.ua/43258
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досягнення сторонами дружнього врегулювання. Суд переконаний, що 

таке врегулювання ґрунтується на повазі до прав людини, гарантованих 

Конвенцією та протоколами до неї, і не знаходить підстав 

для подальшого розгляду заяви. З огляду на зазначене вище, справу має 

бути вилучено з реєстру справ Суду. За цих підстав Суд одноголосно 

вирішує вилучити заяву з реєстру справ відповідно до ст. 39 Конвенції
1
. 

Таким чином, досліджувані правові акти Страсбурзького суду не 

являють собою окремого різновиду постанов Суду, а отже не мають їх 

властивостей та не виконуються як такі державою-учасницею Конвен-

ції. У випадку укладення декларацій про дружнє врегулювання спору чи 

схвалення умов односторонньої декларації коректно вести мову лише 

про належне виконання сторонами зобов’язань, що випливають з поло-

жень таких угод, та про існування рішень ЄСПЛ допоміжного характеру 

щодо вилучення заяв з реєстру у зв’язку з названими підставами.  

Зважаючи на цей факт, потребує корегування ст. 2 Закону України 

«Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ», до якої слід 

додати нормативні приписи про обов’язковість виконання Україною зо-

бов’язань, що взяті державою у зв’язку з укладенням декларацій про 

дружнє врегулювання спору чи схвалення односторонньої декларації. 

Водночас положення ст. 1 вищезгаданого нормативно-правового 

акта мають бути доповнені приписами такого змісту:  

1) декларація про дружнє врегулювання спору – це добровільна 

угода, що укладається на конфіденційній основі між скаржником та 

державою задля вичерпання конфлікту, який виник на національному 

рівні у зв’язку з порушенням останньою конвенційних прав та/або сво-

бод людини, без подальшого розгляду Судом справи по суті;  

2) одностороння декларація Уряду – це акт, яким Органом пред-

ставництва, за попереднім узгодженням з міжвідомчою робочою гру-

пою, пропонуються умови дружнього вичерпання конфлікту, що виник 

між скаржником та державою на національному рівні у зв’язку з пору-

шенням останньою конвенційних прав та/або свобод людини, без пода-

льшого розгляду Судом справи по суті. 

 Слід зауважити, за твердженням Т.І. Дудаш, що рішення ЄСПЛ, які 

ухвалюються по суті справи, слід розглядати як правотлумачний, а точ-

ніше правоконкретизаційний прецедент, а саме як правозастосовчий 

акт, в якому через правила розуміння змісту конкретизуються норми 

Конвенції і який має прецедентний характер для самого Суду та правот-

                                                           
1
 Рішення Європейського суду з прав людини від 18 грудня 2012 року (Заява 

№ 7635/07, подана Григорієм Федоровичем Буряком проти України). URL: 

http://old.minjust.gov.ua/43258. 

http://old.minjust.gov.ua/43258
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ворче значення для правових систем держав-учасниць Конвенції
1
.   

Вважаємо, що висновок правника в частині віднесення рішень ЄСПЛ 

до правоконкретизаційних актів є дискусійним. Така позиція підтверджу-

ється як існуючим у правовій доктрині підходом до розуміння категорії 

«правоконкретизація», що за своєю суттю є підзаконною нормотворчіс-

тю, яка передбачає введення нових елементів правового регулювання, 

так і визначеними Конвенцією повноваженнями Суду Ради Європи, що 

полягають лише у застосуванні та тлумаченні конвенційних норм. 

На підтвердження зазначеного наведемо позицію Ю.Л. Власова, 

який наголошує на тому, що  тлумачення правових норм потрібно відрі-

зняти від їх юридичної конкретизації. Сутність юридичної конкретиза-

ції, як стверджує правник, полягає у виданні правоположення, яке не 

виходить за межі змісту норми права, але містить у собі нові елементи 

регулювання суспільних відносин, не виражені у цій правовій нормі. 

При тлумаченні лише з’ясовуються, розкриваються, обґрунтовуються 

частини змісту правової норми, але нових елементів правового регулю-

вання не встановлюється
2
.    

Подібних висновків доходить і І.А. Сердюк, який наголошує, що 

акт тлумачення норм права не може містити конкретизації юридичних 

норм, а отже вводити нові елементи правового регулювання
3
. Як слуш-

но з цього приводу наголошує О.В. Соловйов, важко не помітити, що ст. 

32 Конвенції чітко наділяє Європейський суд з прав людини лише двома 

повноваженнями – із застосування і тлумачення Конвенції. У цій статті 

не йдеться про конкретизацію Страсбурзьким судом існуючих приписів 

Конвенції, а тим більше про заповнення ним певних прогалин у право-

вому регулюванні тих відносин, врегульовувати які приписами Конвен-

ції й не передбачалося
4
.  

Слід наголосити, що частина правників є прихильниками ідеї відне-

сення постанов ЄСПЛ до правоінтерпретаційних судових актів. 

Так, з позиції О.С. Волохова, акти Європейського суду з прав лю-

дини, у яких формалізується його практика, є актами тлумачення, що 
                                                           

1
 Дудаш Т.І. Зазнач. твір. С. 129. 

2
 Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: монографія. Київ: Ін-т держави і 

права ім. Корецького НАН України, 2001. С. 149. 
3
 Сердюк І.А. Акт тлумачення норм права: поняття та особливості. Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 3. С. 83. 
4
 Соловйов О.В. Міжнародні договори та міжнародно-судова практика їх застосу-

вання як джерела національного права (за матеріалами застосування в Україні Європейсь-

кої конвенції з прав людини та практики Страсбурзького суду). Праці Львівської лабора-

торії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самовряду-

вання Національної академії правових наук України / редкол.: П.М. Рабінович (голов. ред.) 

та ін. Серія І. Дослідження та реферати. Вип. 26. Київ: АОК, 2012. С. 112. 
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мають обов’язковий характер та повинні виконуватися судовими та ін-

шими державними органами, виходячи із факту ратифікації Україною 

Європейської Конвенції 1950 р. Проте вплив рішень ЄСПЛ на націона-

льну правову систему обмежений принципом субсидіарності
1
.  

До подібних висновків доходить і О. Климович, який вважає, що за 

своєю юридичною природою рішення Європейського суду є офіційним 

тлумаченням стосовно конкретної справи. А саме тлумачення Конвен-

ції, здійснене Судом у мотивувальній частині рішень щодо конкретних 

держав, стає «джерелом права Конвенції»
2
. 

У свою чергу, Т.І. Дудаш стверджує, що особливістю правоінтерп-

ретаційної діяльності ЄСПЛ є те, що її результати містяться у зовнішній 

юридичній формі правозастосовного акта – рішення суду. Проте такий 

правозастосовчий акт має усі ознаки інтерпретаційно-правових. По-

перше, рішення Суду є юридичним актом компетентного суб’єкта – Єв-

ропейського суду, відповідно до ст. 32 Конвенції. По-друге, рішення 

Суду є формально обов’язковим для всіх суб’єктів, оскільки лише Суд 

має повноваження здійснювати офіційне тлумачення Конвенції. По-

третє, рішення Суду містить правила розуміння змісту норм Конвенції, 

які є доволі абстрактним та конкретизуються через їх тлумачення Су-

дом. По-четверте, рішення Суду має письмову юридичну форму вира-

ження. По-п’яте, рішення Суду мають юридичну силу, похідну від 

суб’єкта правотлумачення – Суду, тобто має юридичну силу рішення 

Суду. По-шосте, правило розуміння змісту норми, що міститься у рі-

шенні Суду, не виходить за межі норми Конвенції, принаймні деклара-

тивно. По-сьоме, рішення Суду не створюють нових, не змінюють і не 

скасовують чинних норм права. По-восьме, правила розуміння змісту 

норм Конвенції діють лише протягом строку дії Конвенції. По-дев’яте, 

рішення Суду не мають самостійного значення та діють в єдності з нор-

мами Конвенції
3
.  

Правник наголошує і на тому, що зобов’язання держав-учасниць 

Конвенції щодо вжиття заходів загального характеру, тобто заходів для 

запобігання у майбутньому новим порушенням Конвенції, подібним до 

                                                           
1
 Волохов О.С. Рішення Європейського суду з прав людини у системі джерел трудо-

вого права України. Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування 

практики Європейського суду з прав людини: зб. наук. статей Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Одеса, 15 вересня 2012 р.) / за ред. С.В. Ківалова; НУ «ОЮА». Одеса: Фенікс, 2012. 

С. 467. 
2
 Климович О. Застосування прецедентної практики Європейського суду з прав лю-

дини судами України. Адвокат. 2002. № 2. С. 39. 
3
 Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини: навч. посіб. 3-тє вид. сте-

реотип. Київ: Алерта, 2016. С. 124-125. 
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тих, які Суд констатував у своєму рішенні, створює ситуацію, коли офі-

ційне казуальне тлумачення норм Конвенції, обов’язкове для сторін 

конкретної справи, стає неофіційним нормативним тлумаченням Конве-

нції для держави-відповідача у справі при вирішенні подібних справ на 

національному рівні, при застосуванні практики Суду іншими держава-

ми-учасницями Конвенції, а також для подальшої практики тлумачення 

та застосування Конвенції самого Суду
1
.   

Схожу позицію з цього приводу висловлює і С.Є. Федик, який стве-

рджує, що рішення Євросуду як акти тлумачення-роз’яснення можуть 

бути: 1) офіційним казуальним тлумаченням стосовно вирішуваної Єв-

росудом справи, оскільки вони є формально обов’язковими до виконан-

ня лише її  сторонами; 2) неофіційним нормативним тлумаченням: 

а) для країн-відповідачів у процесі вирішення ними подібних справ на 

національному рівні; б) при застосуванні рішень Євросуду у внутрішній 

юридичній практиці інших держав-учасниць; в) стосовно подальшої 

правотлумачної практики самого Євросуду
2
. 

Вищенаведені судження правників викликають певні зауваження та 

застереження, зокрема:  

1) не можна погодитися з тезою Т.І. Дудаш, що рішення ЄСПЛ має 

усі необхідні риси інтерпретаційно-правового акта. Така позиція автора, 

з одного боку, суперечить її ж попереднім висновкам щодо зовнішньої й 

юридичної форм рішення Європейського суду (правозастосовний акт), а 

з іншого – підтверджується відмінністю рішень Суду Ради Європи, що 

ухвалюються по суті справи, від класичних правоінтерпретаційних актів 

за своєю структурою як специфічною особливістю останніх. З цього 

приводу слушною вважаємо думку Н. Задираки та К. Скічко, які заува-

жують, що говорити про рішення Європейського суду з прав людини 

суто як про інтерпретаційні акти означає звужувати їх правовий зміст
3
; 

2) навіть буквальне тлумачення судження вченого про формальну 

обов’язковість рішень Страсбурзького суду для всіх суб’єктів свідчить 

про його некоректність, оскільки його адресатами є держава-відповідач 

її органи публічної влади, потерпілий від неправомірних дій цих 

суб’єктів, а також інші фізичні й юридичні особи, що перебувають під 

юрисдикцією цієї держави;  

                                                           
1
 Там само. С. 125. 

2
 Федик С.Є. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за мате-

ріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України): 

автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2002. С. 16. 
3
 Задирака Н., Скічко К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини 

як джерел адміністративно-процесуального права України. Юридичний вісник. 2014. № 2. 

C. 319. 
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3) сучасна правова доктрина виходить з того, що юридична сила 

правового акту національного судового органу залежить від місця, яке 

він займає в ієрархії юрисдикційних органів держави. ЄСПЛ є наднаці-

ональним міжнародним судовим органам, тож юридична сила його рі-

шень має бути на рівні з рішеннями вищих судових інстанцій. Оскільки 

в Україні найвищу юридичну силу має Конституція України, а її норми 

діють в єдності з рішеннями Конституційного Суду України як  актами 

офіційного роз’яснення змісту норм Основного Закону Української 

держави,  правоінтерпретаційні акти ЄСПЛ за своєю юридичною силою 

мають знаходитися з цими актами на одному щаблі. Цю думку поділяє і 

О.О. Зенін, який зокрема зазначає, що постанови Європейського суду з 

прав людини співвідносні з рішеннями Конституційного Суду
1
;  

4) вважаємо суперечливими судження Т.І. Дудаш та С.Є Федика з 

приводу класифікації тлумачення, здійснюваного ЄСПЛ. Казуальне 

тлумачення, з огляду на його юридичну природу, не може набувати рис 

неофіційного для держави-відповідача. Аргументом на користь такого 

умовиводу є обґрунтований в національній правовій доктрині підхід до 

видової диференціації різновиду офіційного тлумачення норм права за 

сферою поширення. За означеним критерієм виокремлюють такі його 

види: а) нормативне (роз’яснення дійсного змісту норми права, що має 

загальнообов’язкове значення при вирішенні всіх справ, що регулюють-

ся інтерпретованою нормою); б) казуальне (роз’яснення дійсного змісту 

норми права, результати якого мають обов’язкове значення лише для 

даного конкретного випадку і стосовно осіб, які мають до нього безпо-

середнє відношення)
2
; 

5) ми погоджуємося з тим, що рішення ЄСПЛ є результатом розг-

ляду конкретної справи, і що тлумачення конвенційних норм має від-

ношення до цієї справи, проте не лише до неї. А відтак, правову пози-

цію сформульовану ЄСПЛ, з огляду на обов’язковість її врахування на-

ціональними юрисдикційними органами при вирішенні юридичних 

справ зі схожими обставинами, вважаємо офіційним нормативним тлу-

маченням конвенційних норм. Таким чином, тлумачення, здійснюване 

ЄСПЛ, хоча й має окремі риси казуального (здійснюється в межах розг-

ляду конкретної справи), проте за своїми юридичними наслідками, 

включно зі сферою поширення, є нормативним тлумаченням, як різно-

                                                           
1
 Зенин А.А. Международно-правовой контроль исполнения постановлений Евро-

пейского суда по правам человека в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.10. Москва, 2012. С. 11. 
2
 Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А. Ведєрніков. 2-е вид. 

перероб. і доп. Дніпропетровськ: ДДУВС, 2015; Ліра ЛТД. С. 300-301. 
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видом офіційного. Схожим за своєю  юридичною природою є тлума-

чення норм національного законодавства України, що здійснюється 

Верховним Судом при розгляді зразкових справ. Висновки (правові по-

зиції) щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховно-

го Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм 

права (ч. 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 

червня 2016 р.) за схожих обставин. 

Зважаючи на вищезазначене, вважаємо, що рішенням ЄСПЛ прита-

манні такі риси акта тлумачення норм права:  

а) уповноваженим суб’єктом його ухвалення є Страсбурзький Суд, 

що наділений правом легального тлумачення норм Конвенції як міжна-

родного договору;  

б) вміщує офіційне роз’яснення приписів Конвенції, що спричиняє 

юридичні наслідки у вигляді повторення сформульованих ЄСПЛ право-

вих позицій в рішеннях Конституційного Суду України, інших націона-

льних юрисдикційних органів, передусім судових;  

в) за зовнішньою формою вираження є письмовим актом;  

г) може мати різну внутрішню структуру, що залежить від того ре-

зультатом якої саме діяльності ЄСПЛ він є: чи то виключно правоінтер-

претаційної, чи то правоінтерпретаційної, як необхідної передумови по-

дальшої правозастосовної;  

д) у рішенні ЄСПЛ відображаються не лише результати право-

роз’яснювального процесу, але й його методологічні аспекти (принципи 

і способи тлумачення конвенційних норм), що свідчить про аргументо-

ваність волевиявлення Страсбурзького Суду та сприяє утвердженню 

принципу правової визначеності;  

е) в єдності з нормою Конвенції рішення ЄСПЛ здійснює інформа-

ційно-психологічний (виховний) вплив на свідомість службових і поса-

дових осіб органів публічної влади, а також інших суб’єктів, що перебу-

вають під юрисдикцією держав-учасниць Конвенції;  

ж) не має свого самостійного значення в механізмі правового регу-

лювання суспільних відносин, оскільки діє в єдності з міжнародним до-

говором Ради Європи, норми якого тлумачаться;  

з) забезпечує однакове розуміння змісту конвенційних норм та по-

рядку їх реалізації державами-учасниками Конвенції
1
. 

Слід зауважити, що твердження про наявність рішень ЄСПЛ як ре-

зультату його виключно правоінтерпретаційної діяльності ґрунтується 

                                                           
1
 Завгородній В.А. Рішення Європейського суду з прав людини як акти тлумачення 

норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Науковий вісник Уж-

городського національного університету. Серія Право, 2014. Випуск 24. Том 1. С. 30. 
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не на аналізі остаточних рішень, що ухвалюються Страсбурзьким судом 

по суті справи, а на з’ясуванні правової природи нового різновиду актів 

ЄСПЛ, якими є консультативні висновки (advisory opinions), що нада-

ються Судом Ради Європи на виконання положень Протоколу № 16 до 

Конвенції за запитом Вищих судових установ Високої Договірної Сто-

рони, з принципових питань, які стосуються тлумачення або застосу-

вання прав і свобод, визначених Конвенцією
1
.  

Перший запит щодо надання консультативного висновку, який сто-

сувався сурогатного материнства, зробила в жовтні 2018 року Франція. 

Європейський суд з прав людини надав консультативний висновок з 

цього приводу 10 квітня 2019 року
2
. Вірменія стала другою державою, 

що звернулася до Страсбурзького суду, застосувавши положення Про-

токолу № 16 до Конвенції. Цей запит зроблено Конституційним судом 

Вірменії в контексті справи про конституційність ст. 300.1 Криміналь-

ного кодексу, за якою порушено кримінальну справу проти колишнього 

Президента Вірменії Роберта Кочаряна
3
. 

Як наголошують Сіофра О'лірі та Тім Ейке, які є суддями ЄСПЛ, 

що обрані відповідно від Ірландії та Сполученого Королівства, розши-

рення дорадчої юрисдикції Європейського суду має на меті посилити 

взаємодію між цим Судом та національними судовими органами, в ос-

нові якої лежить проголошений Страсбурзьким судом принцип субсиді-

арності. Процедура консультативного висновку  має бути подальшим та 

конкретним проявом дотримання цього принципу. Призначення консу-

льтативних висновків є надання допомоги державам-членам Конвенції з 

метою уникнення порушень конвенційних прав і свобод людини у май-

бутньому, сприяння правильному тлумаченню норм Конвенції в рамках 

національних правопорядків, а також посилення судового діалогу.  

Разом з тим, як зауважують судді ЄСПЛ, рекомендаційні висновки 

мають полегшити роботу Страсбурзького суду, який, незважаючи на 

значне зменшення кількості справ у останні роки, у зв’язку з впрова-

дженням нових процедур та методів роботи, стикається з безперебійною 

                                                           
1
 Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 

2 жовтня 2013 року: ратифікований із заявою Законом України № 2156-VIII від 

05.10.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_002-13. 
2
 Advisory opinion concerning the recognition in domestic law of a legal parent-child rela-

tionship between a child born through a gestational surrogacy arrangement abroad and the in-

tended mother Requested by the French Court of Cassation (Request no. P16-2018-001). Grand 

chamber. 10 April 2019. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-6380464-8364383. 
3
 Request to the European Court of Human Rights for advisory opinion under article 1 of 

the Protocol 16 to the European Convention. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/ 

P16_Request_Advisory_opinion_Constitutional_Court_Armenia_ENG.pdf. 
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кількістю окремих заяв та зменшенням фінансових ресурсів для їх ви-

рішення.  

Метою процедури, як стверджують фахівці, є не передача націона-

льної суперечки Страсбурзькому суду, а навпаки – надання національ-

ному суду, який звернувся із запитом, рекомендацій з питань застосу-

вання або тлумачення Конвенції, коли вирішується справа, що перебу-

ває на його розгляді. Судді ЄСПЛ також переконані у тому, що якщо 

вищі національні суди будуть ураховувати дорадчу думку (консульта-

тивний висновок) Європейського суду, це буде мати велике значення 

для внутрішньої правової системи, оскільки нижчі суди будуть зв'язані 

(фактично або через закон) правовими позиціями  (висновками) своїх 

вищих судів
1
. 

Аналіз першого в історії діяльності ЄСПЛ консультативного висно-

вку, що був наданий на вимогу Касаційного Суду Франції, дає підстави 

для таких умовиводів щодо його юридичної природи та характерних 

рис: 

1) з погляду різновиду тлумачення, результатам якого є цей юри-
дичний документ, волевиявлення ЄСПЛ є його офіційною правовою по-

зицією. З погляду юридичних наслідків таке волевиявлення не носить 

обов’язкового характеру, проте з огляду на високий авторитет Страс-

бурзького суду, який ухвалює висновок усім складом Великої палати, є 

підстави вважати його актом офіціозного (напівофіційного) тлумачення. 

А отже, результати тлумачення ЄСПЛ є для уповноважених органів пу-

блічної влади, їх службових та посадових осіб керівництвом до дії при 

застосуванні норм чинного національного законодавства із урахуванням 

положень конвенційних норм;  

2) висновок Страсбурзького суду має всі структурні елементи, що 
притаманні класичному акту інтерпретації норм права. На підтверджен-

ня такого умовиводу наведемо такі аргументи: а) офіційні судові акти 

тлумачення норм права мають таку типову структуру: вступна, описово-

мотивувальна та резолютивна частини
2
; б) у вступній частині судового 

інтерпретаційного акта зазначається час та місце постановлення рішен-

ня, прізвища суддів та найменувань сторін, а також характеру позову 

(це досить вичерпний перелік інформації, яка мусить бути у вступній 

частині, проте не заборонено подавати більше інформації, якщо це доці-
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 Síofra O’Leary, Tim Eicke Some reflections on Protocol No. 16. (Speech by Judges elected 
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льно); в) описова частина містить інформацію про юридично значущі 

факти й обставини справи, в тому числі фонові, щоб можна було не ли-

ше розібратися у правових питаннях, про які йдеться в акті тлумачення, 

а й зрозуміти та простежити події, які призвели до позову, і, зрештою, 

зрозуміти мотиви судового рішення у справі; г) суть мотивувальної час-

тини полягає у викладі міркувань Суду Ради Європи, які привели його 

до висновку, викладеного в тексті рішення. Ця частина акта тлумачення 

є сутністю самого рішення; д) резолютивна частина судового інтерпре-

таційного акта відображає його завершеність та повідомляє про остато-

чний результат розгляду судом конкретної справи
1
; 

3) у процесі з’ясування та подальшого роз’яснення конвенційних 

норм ЄСПЛ використовує необхідний методологічний інструментарій, 

що включає в себе принципи та способи тлумачення. Хоча в тексті ана-

лізованого юридичного документа відсутні посилання на конкретні 

принципи та способи тлумачення, судження щодо їх використання може 

бути зроблено на основі аналізу положень відображених у ньому. Зок-

рема, з положень п. 55 висновку, в якому йдеться про те, що,  «врахо-

вуючи свободу розсуду держав щодо вибору засобів альтернативних ре-

єстрації, зокрема усиновлення передбачуваною матір’ю, вони можуть 

бути прийнятними, якщо процедура встановлена національним законо-

давством забезпечує їх оперативну та ефективну реалізацію відповідно 

до найкращих інтересів дитини», випливає застосування ЄСПЛ принци-

пу забезпечення свободи національного розсуду. Аналіз п. 36 висновку 

Страсбурзького суду, в якому Суд наголошує, що, «даючи відповідь на 

перше питання поставлене перед ним, він одночасно дає зрозуміти, що в 

майбутньому вона може бути затребуваною для подальшого розвитку 

своєї прецедентної практики в цій галузі, зокрема з огляду на еволюцію 

питання сурогатства», дає підстави стверджувати про дотримання 

ЄСПЛ принципу динамічного тлумачення. Інтерпретація ЄСПЛ змісту 

статті 8 Конвенції у взаємозв’язку з положеннями Конвенції ООН про 

права дитини від 20.11.1989, національним законодавством Франції, ре-

зультатами Гаазької конференції з міжнародного приватного права є яв-

ним проявом системного способу тлумачення конвенційних норм;  

4) консультативний висновок не має свого самостійного значення, 
оскільки відіграє важливу роль лише у сукупності з положеннями Кон-

венції про захист прав людини та основоположних свобод, які інтерпре-

туються; 

                                                           
1
 Хофер Р., Нетесайм Н. Написання судових рішень: посіб. для суддів / відп. ред. та 

упоряд.: Девід Вон, Н. Петрова, Ю. Голованова; Акад. суддів України. Київ: Юрінком Ін-

тер, 2010. С. 23, 26-27, 29. 
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5) метою ухвалення висновку є: а) посилення імплементації норм 
Конвенції в національний правопорядок на основі принципу субсидіар-

ності; б) надання національним судовим органам настанов з принципо-

вих питань дотримання конвенційних норм; в) недопущення порушень 

прав людини й основоположних свобод, що гарантовані Конвенцією у 

майбутньому.   

Таким чином, консультативний висновок ЄСПЛ (advisory opinions) 

– це рішення Суду Ради Європи рекомендаційного характеру, змістом 

якого є правоположення роз’яснювального характеру. 

Варто зауважити, що вищезгадані консультативні висновки Страс-

бурзького Суду, що надаються вищим судовим інстанціям держав-

учасниць Конвенції в межах приписів Протоколу № 16 до Конвенції, не 

слід ототожнювати з консультативними висновками (advisory opinions), 

які надаються ЄСПЛ на запит Комітету Міністрів Ради Європи з право-

вих питань, що стосуються тлумачення Конвенції та протоколів до неї 

на виконання положень ст. 47 Конвенції
1
. 

Щоправда, між ними прослідковуються як схожі, так і відмінні ри-

си. До першої групи слід віднести те, що вони: 1) є класичними актами 

тлумачення конвенційних норм, що мають тотожну назву (advisory opin-

ions); б) є результатом легального (делегованого) тлумачення, що здійс-

нюється Страсбурзьким Судом; в) надаються лише на запит управомо-

жених суб’єктів; г) обов’язковою вимогою до них є вмотивованість; 

д) мають рекомендаційний характер для свої адресатів.  

Суттєві відмінності між ними полягають у такому: а) різними є іні-

ціатори запиту отримання висновку (у першому випадку – Висока До-

говірна Сторона, у другому – орган Ради Європи); б) різним є предмет 

тлумачення (у першому випадку – положення Конвенції, що стосуються 

змісту та обсягу прав і свобод людини, у другому – конвенційні норми, 

що стосуються діяльності Суду (розділ 2 Конвенції) та інші положення 

розділу 3 Конвенції та протоколів до неї за умови, що ці питання Страс-

бурзький Суд або Комітет Міністрів не розглядає внаслідок будь-якого 

провадження, що може бути порушене відповідно до Конвенції; 

в) різною є мета ухвалення (у першому випадку – надання національним 

судовим органам настанов з принципових питань дотримання конвен-

ційних норм, у другому – роз’яснення положень Конвенції з метою їх 

правильного застосування органом Ради Європи).  

Ще одним проявом інтерпретаційної діяльності ЄСПЛ є його юрис-

дикційні повноваження щодо тлумачення власних попередньо ухвале-
                                                           

1
 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. URL: 

https://rm.coe.int/1680063765. 

https://rm.coe.int/1680063765


Завгородній В. А. 

124 

них постанов на виконання правила 79 Регламенту Суду Ради Європи. 

Як зазначається у ньому, сторона може подати клопотання з приводу 

тлумачення судового рішення  впродовж одного року після його прого-

лошення. У клопотанні має бути чітко зазначено, який саме момент чи 

які саме моменти у викладі рішення потребують тлумачення.  

Попередній склад палати Суду з власної ініціативи може прийняти 

рішення відхилити клопотання, мотивуючи це тим, що немає підстав 

для розгляду. Якщо неможливо сформувати палату в попередньому 

складі, голова палати доповнює або повністю формує її шляхом жереб-

кування. Якщо палата не відхилить клопотання, секретар повідомляє 

про нього іншу сторону чи сторони і пропонує їм подати письмові за-

уваження в межах строку, встановленого головою палати. Голова пала-

ти також призначає дату слухання, якщо палата вирішить проводити йо-

го. Палата вирішує питання шляхом постановлення судового рішення
1
. 

Аналіз змісту такого роду правових актів Страсбурзького суду, 

офіційною назвою яких є «judgments»
2
, дає підстави для таких висновків 

щодо їх правової природи:  

а) за своєю структурою є класичним правоінтерпретаційними судо-

вими актами (включають вступну (персональний склад суддів та осіб, 

які брали участь у розгляді справи, юридичні підстави зібрання), описо-

ву (procedure; the request for interpretation), мотивувальну (as to the law), 

резолютивну (for these reasons, the court) частини);  

б) є проявом казуального тлумачення, оскільки таке роз’яснення 

торкається ухваленого ЄСПЛ на підставі норм Конвенції рішення у 

конкретній справі;  

в) зважаючи на об’єкт тлумачення, яким є волевиявлення ЄСПЛ ві-

дображене в остаточному рішенні по суті справи, прерогатива у його 

тлумаченні надається тим суддям, які здійснили таке волевиявлення, 

отже воно має автентичний характер;  

г) обсяг такого тлумачення обмежується лише змістом владного 

припису ЄСПЛ персоніфікованого характеру сформульованого у цій 

конкретній справі.  

Повертаючись до питання юридичної природи постанов, що ухва-

люються ЄСПЛ по суті справи, найбільш обґрунтованим уважаємо під-

хід тих правників, які наголошують на їх комплексному характері. Од-

нак варто зауважити, що існуюче наукове обґрунтування складної при-

                                                           
1
 Rules of European Court of Human Rights (incorporates amendments made by the Plena-

ry Court on 9 Sept. 2019). URL: https://www.echr.coe.int/ Documents/ Rules_Court_ENG.pdf. 
2
 European Court of Human Rights judgment in case of «Ringeisen v. Austria» (interpreta-

tion) (Application n 2614/65). Strasbourg. 23 June 1973. URL: echr.pravo.unizg.hr.  

https://www.echr.coe.int/%20Documents/%20Rules_Court_ENG.pdf
http://echr.pravo.unizg.hr/ECtHR_praksa/Ringeisen_interpr.doc


Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні … 

125 

роди постанов Суду Ради Європи характеризується полісемічністю.  

Так, зокрема, В.В. Завальнюк стверджує, що з точки зору загальної 

теорії права рішення Європейського суду справді є правозастосовними 

актами, які, однак, поєднують у собі й певні властивості актів правоін-

терпретаційних. Це, на думку правника, пов’язано з тим, що у процесі 

здійснення правозастосовчої діяльності відбувається операція з тлума-

чення відповідної норми Конвенції у зв’язку з її застосуванням до конк-

ретної життєвої ситуації. Тому особливістю правоінтерпретаційної дія-

льності ЄСПЛ є те, що її результати містяться у зовнішній юридичній 

формі правозастосовного акта – його рішенні. Проте такий правозасто-

совний акт, як стверджує автор, має водночас і всі ознаки акта інтерпре-

таційно-правового
1
. 

Аналіз судження вченого з приводу досліджуваного правового 

явища дає підстави стверджувати про певну неузгодженість наведеної  

аргументації, що виявляється у наступному: спочатку вчений наголошує 

на тому, що рішення ЄСПЛ мають лише деякі властивості акта тлума-

чення норм права, а у підсумку доходить висновку, що вони мають усі 

ознаки правоінтерпретаційного акта. Наведені обґрунтування правника 

скоріше підтверджують не комплексний характер остаточних рішень 

Страсбурзького суду, а їх приналежність до типових правозастосовних 

актів, однією зі стадій ухвалення яких є казуальне тлумачення норм 

права, що підлягають застосуванню.     

На комплексності рішень ЄСПЛ наголошує і С.В. Васильєв, з пози-

ції якого вона зумовлена такими чинниками: а) правові позиції, що міс-

тяться в рішеннях Суду, мають нормативний характер; б) у рішеннях 

дається тлумачення Конвенції і протоколів до неї; в) самі вони є право-

застосовними, оскільки містять рішення у конкретній справі
2
. 

Загалом не заперечуючи висновок вченого з приводу юридичної 

природи постанов Страсбурзького суду, зауважимо про таке: 

1) тлумачення конвенційних норм Страсбурзьким Судом, в результаті 

чого формуються правові позиції, є однією зі невід’ємних стадій ухва-

лення правозастосовного акта, а тому другий і третій зазначені аргумен-

ти вченого наведені на користь доведення природи одного й того ж пра-

                                                           
1
 Завальнюк В.В. Міжнародно-правовий вимір антропології права (на прикладі прак-

тики Європейського суду з прав людини). Правове забезпечення ефективного виконання 

рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: зб. наук. статей Між-

нар. наук.-практ. конф. (Одеса, 15 вересня 2012 р.). за ред. С.В. Ківалова; НУ «ОЮА». 

Одеса: Фенікс, 2012. С. 217-218. 
2
 Васильєв С.В. Місце практики Європейського суду з прав людини в цивільному 

судочинстві України. Проблеми законності: акад. зб. наук. праць. Харків: Нац. ун-т 

«Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. Вип. 120. С. 72-73. 
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вового феномену; 2) нормативний характер є скоріше юридичною влас-

тивістю норм права, а не правових позицій Суду Ради Європи, тому 

більш коректно стверджувати про існуюче нормативне тлумачення кон-

венційних норм з боку ЄСПЛ як різновид офіційного. 

На думку О.Ю. Кайдаш, рішення ЄСПЛ в Україні мають подвійну 

правову природу, що залежить від суб’єкта та способу їх реалізації. У 

діяльності органів публічної адміністрації такі рішення можуть висту-

пати джерелами тлумачення матеріальних та процесуальних норм адмі-

ністративного права – під час здійснення правозастосовної діяльності та 

джерелами відповідних норм – під час нормотворчості.  

У діяльності судів такі рішення виконують роль прецедентів та є 

обов’язковими до застосування в аналогічних категоріях справ
1
. 

Критичне осмислення зазначеної вище позиції правника дає змогу 

стверджувати про таке:  

1) хибною уважаємо позицію вченого про те, що юридична природа 

рішень ЄСПЛ залежить від суб’єкта чи способу їх реалізації, оскільки 

природа будь-якого феномену, тобто його сутність, основні якості та 

властивості, не можуть видозмінюватися залежно від зазначених чинни-

ків;  

2) вченим по суті наголошується не на подвійній, а на потрійній 

правовій природі досліджуваного явища, адже рішення ЄСПЛ одночас-

но пропонується розуміти як джерело тлумачення норм права, джерело 

національної нормотворчості та судовий прецедент, що, на наше пере-

конання, є дискусійним.  

На підтвердження власної позиції зазначимо, що: а) джерелом тлу-

мачення матеріальних або процесуальних норм безпосередньо є 

суб’єкти тлумачення, тому розгляд рішень ЄСПЛ в аспекті джерела 

тлумачення є некоректним; б) рішення ЄСПЛ, як зазначалося поперед-

ньо, не є класичними судовими прецедентами, а отже вони не можуть 

відігравати таку роль для національних судових органів України; 

в) джерелом правотворчості є скоріше не рішення ЄСПЛ, що ухвалю-

ються по суті справи, а його правові позиції, що містяться у мотивува-

льній частині рішення,  звідки черпається інформація та знання про 

зміст і обсяг конвенційних прав, їх гарантії, межі та обсяг міжнародних 

зобов’язань держав-учасниць Конвенції.  

На подвійній юридичній природі рішень Страсбурзького суду наго-

лошує і А.О. Драгоненко, який дійшов висновку, що ці акти не є виклю-

чно правозастосовними, а мають нормотворчу складову, яка укладена в 

правових позиціях (нормах тлумачення) Європейського суду. З погляду 
                                                           

1
 Кайдаш О.Ю. Зазнач. твір. С. 15. 
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дослідника, рішення Європейського суду стосовно до Конвенції та Про-

токолів до неї є вторинними джерелами права – прецедентами тлума-

чення
1
. 

Погоджуючись з твердженням вченого про те, що постанови ЄСПЛ 

за своєю юридичною природою не є у чистому вигляді правозастосов-

ними актами, його думка про наявність в таких рішеннях нормотворчої 

складової викликає заперечення,  що обумовлюється двома чинниками.  

По-перше, стверджуючи про нормотворчу складову в рішеннях 

Страсбурзького суду, автор приєднується до тієї когорти правників, які 

визнають наявність у Суду Ради Європи нормотворчих юрисдикційних 

повноважень, що прямо протирічить правовому статусу цієї міжнарод-

ної судової інстанції.  

По-друге, правові позиції ЄСПЛ є нічим іншим, ніж результатом 

його правоінтерпретаційної діяльності, а також системою аргументів на 

підтвердження такого результату, тому їх ототожнення з результатами 

нормотворчості уповноважених на те суб’єктів є некоректним, тим бі-

льше, що і сам правник наголошує, що рішення ЄСПЛ є прецедентами 

тлумачення.  

З цього приводу доречним уважаємо судження О.В. Константого, 

який зазначає, що правові позиції, сформульовані в рішеннях ЄСПЛ, 

мають таку загальнообов’язкову природу для практики вітчизняних су-

дів загальної юрисдикції, як і висновки Конституційного Суду України 

та Верховного Суду України
2
. 

Вищезазначені умовиводи дозволяють дійти висновку, що правова 

природа постанов Страсбурзького суду є дуальною, оскільки такі пра-

вові акти мають властивості як правоінтепретаційного, так і правозасто-

совного акта з переважанням властивостей останнього, що обумовлю-

ється таким:  

а) мотивувальна частина рішення, що містить правову позицію 

ЄСПЛ, має властивості акта тлумачення норм Конвенції, резолютивна 

частина – акта застосування конвенційної норми;  

б) одним із основних чинників ефективної реалізації рішень ЄСПЛ 

є їх всебічне виконання, під яким слід розуміти виконання як резолюти-

                                                           
1
 Драгоненко А.О. Юридична природа рішень Європейського суду з прав людини як 

джерела кримінального права. Наукові записки. Серія: Право. 2018. Вип. 5. С. 162. 
2
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вної, так і мотивувальної частини рішення
1
;  

в) конвенційними положеннями не передбачається можливість ух-

валення Страсбурзьким судом окремого акта офіційного тлумачення 

норм Конвенції, а отже Суд Ради Європи реалізує свої правоінтерпрета-

ційні юрисдикційні повноваження при ухваленні рішень по суті справи;  

г) основною метою ухвалення постанов ЄСПЛ є вирішення конкре-

тного спору між державою-учасницею Конвенції та скаржником, що 

виникає у зв’язку з порушенням органами державної влади, їх посадо-

вими і службовими особами конвенційних норм;  

д) рішення ЄСПЛ, ухвалені по суті справи, адресуються конкретній 

Високій Договірній Стороні Конвенції як порушниці конвенційних 

норм, а також скаржникові;  

е) офіційна назва рішень ЄСПЛ («judgments») дозволяє ідентифіку-

вати їх як судові постанови, яким притаманні ознаки актів застосування 

норм права;  

ж) є актом правосуддя, на ухвалення якого спрямоване все прова-

дження у справі, усі процесуальні дії Страсбурзького суду, сторін та ін-

ших учасників процесу.  

Водночас постановам ЄСПЛ, як правовому феномену, притаманні 

такі характерні риси: 1) є одним із структурних елементів судової прак-

тики Суду Ради Європи; 2) є унікальним джерелом права прецедентного 

характеру, ядром якого є правова позиція; 3) при ухваленні такого рі-

шення одночасно вирішується конкретна справа по суті та здійснюється 

офіційне тлумачення норм Конвенції про захист прав людини і осново-

положних свобод
2
. 

 

 

3.2. Види рішень Страсбурзького суду 

 

Всебічне дослідження рішень Суду Ради Європи як самостійного 

явища правової дійсності в усій багатоманітності його проявів вимагає 

розробки науково обґрунтованих підходів до класифікації однойменно-

го правового феномену. Вважаємо, що класифікація, яка трактується у 

словниках як система розподілу предметів, явищ або понять на класи, 
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групи тощо за спільними ознаками чи властивостями
1
, передусім вима-

гає з’ясування як існуючих в юридичній науці критеріїв для видової ди-

ференціації рішень ЄСПЛ, так і визначення нових. 

Слід зазначити, що у Вільній енциклопедії «Вікіпедії» наголошу-

ється, що Європейський суд з прав людини ухвалює три основні види 

рішень (всього їх більше 10), а саме: 1) рішення про неприйнятність, 

оформлене у вигляді листа, адресованого заявнику (більш 95%); 2) рі-

шення про неприйнятність або прийнятність у вигляді окремого моти-

вованого документа, в перекладі на українську мову іменованого «рі-

шенням» («decision»); 3) остаточне рішення у справі, іменоване «поста-

новою» («decree»)
2
. 

Аналіз зазначених положень дає підстави стверджувати, що:  

а) при виокремленні запропонованих видів рішень Страсбурзького 

суду не визначений жоден з критеріїв для їх розподілу за спільними 

ознаками або властивостями;  

б) не виправданим є віднесення листів, якими секретаріат Суду Ра-

ди Європи повідомляє заявника про невідповідність положенням Регла-

менту Страсбурзького суду поданої ним скарги (недоліки заповнення 

формуляру, відсутність рішень національних судів, відсутність позовів 

заявника до національних судів тощо) до одного із різновидів рішень 

ЄСПЛ.  

Вважаємо, що лист є нічим іншим, ніж одним із різновидів докуме-

нтів, що є засобом обміну інформацією, а отже він не може мати юри-

дичних властивостей судових актів. 

Обґрунтовуючи та формуючи підхід до коректного цитування рі-

шень ЄСПЛ, П. Пушкар та Р. Бабанли доходять висновку, що за скла-

дами рішення Страсбурзького суду поділяються на такі види: 

а) рішення, які ухвалюються Великою Палатою, що складається із сім-

надцяти суддів; б) рішення, які ухвалюються складом палати із семи су-

ддів; в) рішення, які ухвалюються складом комітету із трьох суддів
3
.  

Загалом підтримуючи такий підхід дослідників до класифікації рі-

шень Суду Ради Європи, все ж зауважимо, що більш прийнятною є така 

підстава для видової диференціації зазначених результатів волевияв-

лення ЄСПЛ, як спосіб ухвалення рішень, що дозволяє виокремити пра-
                                                           

1
 Класифікація. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970-
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2
 Європейський суд з прав людини. Вільна енциклопедія «Вікіпедія». URL:  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_суд_з_прав_людини.  
3
 Пушкар П., Бабанли Р. Як забезпечити коректність цитування рішень Європейсько-

го суду з прав людини? URL: https://radako.com.ua/news/yak-zabezpechiti-korektnist-

cituvannya-rishen-ievropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini. 
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вові акти Страсбурзького суду, ухвалені колегіально, тобто у складі кі-

лькох суддів (рішення комітетів, палат та Великої палати), та акти 

Страсбурзького суду, ухвалені суддею одноосібно (рішення про прийн-

ятність скарги). 

Як стверджують правники, рішення ЄСПЛ, постановлені Великою 

Палатою Суду та палатами у складі семи суддів, «формують прецедент-

ну практику» (хоча і самі рішення ЄСПЛ не є прецедентами в класич-

ному розумінні «stare decisis», а скоріше відображають сталість, зміну 

або розвиток практики Суду з певного питання). Рішення комітетів із 

трьох суддів не формують практику ЄСПЛ і не можуть формувати нову 

практику – вони є відображенням сталої практики ЄСПЛ, копіюють 

правові позиції попередніх рішень у справах повторюваного характеру, 

не створюючи правових новел. Часто-густо Страсбурзький Суд в таких 

рішеннях посилається на правові позиції та принципи, утверджені в по-

передніх «прецедентних» або «лідируючих» рішеннях. Такі посилання є 

загальними і не обов’язково є прив’язаними до фактичних обставин 

конкретних справ або навіть країни-відповідача
1
.  

Вважаємо, що охарактеризовані вченими властивості рішень ЄСПЛ 

дають змогу класифікувати правові акти Страсбурзького суду за таким 

критерієм, як вплив рішень Суду Ради Європи на подальшу юридичну ді-

яльність самого ЄСПЛ та діяльність юрисдикційних органів держав-

учасниць Конвенції на: а) рішення, які впливають на розвиток практики 

ЄСПЛ, а також суб’єктів національної юридичної діяльності (рішення 

Великої Палати та палат); б) рішення, які не впливають на розвиток 

практики Страсбурзького суду та суб’єктів національної юридичної дія-

льності (рішення комітетів). 

Разом з тим твердження вчених, що нечастим винятком щодо рі-

шень комітетів із трьох суддів є справи, які розглядаються за спроще-

ною процедурою, як, наприклад, справа Навальний № 2, стосовно тієї ж 

процедури, дає підстави для віднесення їх до групи рішень, що слід кла-

сифікувати за таким критерієм, як різновид процедури ухвалення рішен-

ня. Уважаємо, що за цією підставою рішення Суду Ради Європи можуть 

бути диференційовані на: а) рішення, що ухвалені за загальною проце-

дурою; б) рішення, що ухвалені за спрощеною процедурою; в) рішення, 

що ухвалені за спеціальною (пілотною) процедурою.  

Дослідниками також наголошується і на тому, що важливо взяти до 

уваги і процесуальну форму рішення ЄСПЛ – рішення по суті, рішення 

стосовно прийнятності або рішення стосовно «викреслення заяв зі спис-

ку справ, що знаходяться на розгляді в Суді» (strike out judgments / 
                                                           

1
 Там само. 
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decisions). Такі рішення можуть прийматися всіма трьома складами Су-

ду – Великою Палатою, палатою із семи суддів чи комітетом Суду із 

трьох суддів. Все більше рішень стосовно викреслення зі списку прий-

маються суддями одноосібно
1
.  

Однак вважаємо, що запропонований вченими критерій для класи-

фікації актів Суду Ради Європи є некоректним, зважаючи на сучасний 

підхід до розуміння поняття «процесуальна форма» як визначеного за-

коном порядку проведення процесуальних дій у кримінальному прова-

дженні, їх відповідне оформлення у процесуальних документах
2
. Тому 

більш доцільно вести мову не про процесуальну форму рішення, а про 

юридичну форму результату волевиявлення ЄСПЛ. А отже, рішення 

Страсбурзького суду слід диференціювати за юридичною назвою доку-

мента на ухвали, постанови, консультативні висновки. 

Принагідно зазначимо, що у правовій доктрині обґрунтовується два 

термінологічно відмінних, але однакових за своєю сутністю підходів до 

видової диференціації рішень ЄСПЛ. 

Так, зокрема, Т.В. Соловйова стверджує, що ЄСПЛ має повнова-

ження ухвалювати два види остаточних постанов за скаргами заявників, 

які відрізняються між собою характером приписів, що містяться в них: 

при винесенні прецедентних постанов використовуються декларативні 

рекомендації, що дають можливість державі обрати засоби для приве-

дення їх у дію, а при винесенні пілотних постанов – нормативні припи-

си, які чітко встановлюють для держави спосіб приведення їх у дію.  

Відповідно, як наголошує правник, всі постанови ЄСПЛ слід умов-

но розподілити на дві групи: ординарні (прецедентні, що ухвалюються 

при розгляді більшості справ) та неординарні (пілотні, що ухвалюються 

у виключних випадках)
3
. 

У свою чергу, з погляду Т.Е. Шуберт, судові прецеденти ЄСПЛ 

можна умовно розділити на два види: жорсткі і м'які. До жорстких пре-

цедентів, з позиції дослідника, слід віднести системні (пілотні) рішення 

ЄСПЛ. В них національний законодавець зобов'язується вжити систем-

них заходів щодо запобігання порушенню основних прав людини, змі-

нити норму права таким чином, як про це зазначається у рішенні міжна-

родного суду, тобто «повинен» створити позитивне правове регулюван-

ня. На відміну від модельних (пілотних) постанов ЄСПЛ, як зауважує 
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вчений, рішення Страсбурзького суду з м'якими прецедентами не міс-

тять вимог щодо зміни законодавства, однак передбачають конкретні 

заходи щодо прав конкретної особи: виплату матеріального або немате-

ріального збитку, компенсацію. У той же час, як стверджує автор, і м'я-

кий прецедент через послідовне його повторення в національній судовій 

практиці призводить до системних змін в тлумаченні змісту основних 

прав людини в національній правовій системі
1
. 

На нашу думку, обидва зазначені підходи носять поверховий харак-

тер та мають певні недоліки, а саме:  

1) виокремлення ординарних та неординарних різновидів рішень 

ЄСПЛ більше корелює з умовами ухвалення таких рішень, аніж з ре-

зультатами волевиявлення ЄСПЛ. Аргументами на користь такого умо-

виводу є як інтерпретація термінів «ординарний» (який нічим не виріз-

няється з поміж інших; звичайний, рядовий
2
 – йдеться про випадок або 

про людину) та «неординарний» (незвичайний, оригінальний
3
), так і те, 

що кожне окреме рішення Суду Ради Європи є унікальним правовим 

явищем, оскільки ухвалюється за результатами розгляду різних за своєю 

суттю скарг на порушення різних конвенційних норм, а також мають у 

своїй основі різну систему аргументації. Відповідно, пілотні рішення 

Страсбурзького суду скоріше є проявом не незвичайності чи оригіналь-

ності, а реакцією ЄСПЛ на масштабність і тривалість порушення конк-

ретних прав людини в державі-учасниці Конвенції;  

2) некоректним вважаємо і судження про так звані «м’які» та «жор-

сткі» прецеденти, підтвердженням чому слугують такі теоретичні поло-

ження. По-перше, дотепер у правничій науці дискусійним залишається 

питання про визнання рішень Страсбурзького суду судовими прецеден-

тами. Відповідні положення були аргументовані у попередніх розділах 

роботи. По-друге, слова «м’який» і «жорсткий» значною мірою носять 

оціночний характер, а їх уживання у зв’язці з прецедентом уважаємо 

недоцільним, навіть попри існування в міжнародному праві доктрини 

«soft law».  

З погляду О. Герасимів, класифікуючи рішення ЄСПЛ, насамперед 

потрібно було б виокремити ті рішення, в яких вказано на головні недо-

ліки законодавства України у сфері гарантування конвенційних прав.  

                                                           
1
 Шуберт Т.Э. Имплементация решений ЕСПЧ в национальное законодательство. 

Журнал российского права. 2015. № 6. С. 139-140. 
2
 Ординарний. Словник української мови. Академічний тлумачний словник. URL: 

http://sum.in.ua/s/ordynarnyj; Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. 

і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел.  К., ІРПІНЬ. ВТФ «Перун», 2005. С. 854. 
3
 Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і 

голов. ред. В. Т. Бусел. К., Ірпінь. ВТФ «Перун», 2005. С. 771. 

http://sum.in.ua/s/ordynarnyj
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Першим критерієм аналізу рішень ЄСПЛ, в яких висловлюються за-

уваження щодо зазначених гарантій, є зміст (сутність) тих прав, які би 

мали бути ефективно забезпечені відповідними законодавчими нормами.  

Другий із таких критеріїв ґрунтується на розрізненні двох видів 

означених недоліків: один торкається тих випадків, коли – з погляду 

ЄСПЛ – в українському законодавстві вказано на відсутність норми, 

спрямованої на забезпечення та захист конвенційних прав; а інший – 

тих випадків, коли наявні законодавчі гарантії таких прав ЄСПЛ вважає 

неякісними, неефективними.  

І, нарешті, третім критерієм послугувала вербальна форма вира-

ження, а точніше – деонтологічний статус тих рекомендацій ЄСПЛ з 

усунення недоліків законодавчих гарантій конвенційних прав, які ви-

пливають із його рішень. За цим критерієм, на думку вченого, такі ре-

комендації слід розподіляти на два види: 1) прямі (коли ЄСПЛ текстуа-

льно формулює положення про наявність потреби прийняти чи змінити 

певний закон, аби покращити юридичне гарантування права); і 

2) непрямі (коли подібної вказівки у рішенні ЄСПЛ немає, але, так чи 

інакше, зазначено, що чинне законодавство не може повноцінно гаран-

тувати, захистити в Україні певне конвенційне право)
1
. 

Аналіз зазначеного дає підстави дійти висновку, що вченим загалом 

виокремлюються два критерії для класифікації рішень ЄСПЛ, а саме: 

а) за наявністю у рішеннях ЄСПЛ суджень про стан національного за-

конодавства, яке гарантує дотримання конвенційних норм; б) за спосо-

бом вираження Страсбурзьким судом рекомендацій щодо необхідності 

удосконалення чинного національного законодавства, яке не відповідає 

конвенційним приписам. Однак, на наше переконання, такі критерії для 

розрізнення результатів волевиявлення ЄСПЛ є неприйнятними та ско-

ріше є підставами для видової диференціації правових позицій Суду Ра-

ди Європи, а не його рішень.    

З погляду О.Ю. Кайдаш, за формами реалізації рішень Страсбурзь-

кого суду в Україні слід виокремлювати рішення ЄСПЛ, які виконують-

ся, та рішення ЄСПЛ, що застосовуються. Виконання рішень, як ствер-

джує правник, являє собою вчинення низки процедурних дій щодо: за-

безпечення доступу до рішення ЄСПЛ, як зацікавлених осіб, так і гро-

мадськості шляхом повідомлення про прийняття ЄСПЛ остаточного рі-

шення у справі; перекладу та оприлюднення такого рішення; звернення 

                                                           
1
 Гарасимів О. Практика Європейського суду з прав людини у справах проти Украї-

ни як чинник можливого удосконалення законодавчих правозахисних гарантій (за резуль-

татами юридикостатистичного дослідження). Вісник Львівського університету. Серія 

юридична. 2015. Випуск 61. С. 10-11. 
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рішення до виконання в частині виплати відшкодування та застосування 

заходів індивідуального та загального характеру. Застосування рішення 

ЄСПЛ, на думку дослідника, передбачає його використання як джерела 

тлумачення матеріальних та процесуальних норм адміністративного 

права в адміністративній практиці та під час здійснення правосуддя та 

як джерела норм адміністративного права у правотворчості
1
.   

Однак позицію правника щодо запропонованого критерію для кла-

сифікації рішень Суду Ради Європи вважаємо дискусійною, зважаючи 

на такі аргументи:  

а) у теорії права термін «реалізація» вживається при здійсненні ха-

рактеристики поняття «реалізація норм права» (втілення в правовій по-

ведінці суб’єктів приписів чинних норм права, що має такі форми: до-

тримання, виконання, використання  та застосування);  

б) зважаючи на попередньо наведені аргументи про те, що рішення 

ЄСПЛ не є судовими прецедентами, їх некоректно ототожнювати з но-

рмами права, якими є лише конвенційні положення;  

в) виходячи з юридичної природи остаточних рішень ЄСПЛ, що ух-

валені по суті справи, як дуальних судових актів, коректно вести мову 

лише про їх виконання, а також про урахування правових позицій Суду 

Ради Європи суб’єктами правозастосовної, нормотворчої чи правотлу-

мачної діяльності в Україні.  

Як наголошує М.В. Швецова, крім рішень, що ухвалюються Євро-

пейським судом по суті справи, в судовій практиці ЄСПЛ є й інші рі-

шення. До них слід віднести вмотивовані рішення палат щодо прийнят-

ності скарги, про вилучення заяви із реєстру справ, що розглядаються 

(зокрема, при укладанні сторонами мирової угоди). Крім того, рішення 

комітетів суддів, що не містять мотивувальної частини (зокрема, одно-

голосне рішення комітету з трьох суддів про неприйнятність індивідуа-

льних заяв, коли не потрібне додаткове вивчення скарги)
2
. 

Аналіз зазначеного дає підстави стверджувати, що одним з критері-

їв для видової диференціації рішень ЄСПЛ є особливість внутрішньої 

форми рішень Страсбурзького суду, за яким слід виокремлювати: 

а) правові акти Суду Ради Європи, що містять усі необхідні структурні 

елементи судового рішення (вступну, описову, мотивувальну та резо-

лютивну); б) правові акти Суду Ради Європи, в яких хоча й відсутня мо-
                                                           

1
 Кайдаш О.Ю. Адміністративно-правове забезпечення реалізації рішень Європейсь-

кого суду з прав людини в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2016. 

С. 15. 
2
 Швецова М.В. Судебные акты Европейского суда по правам человека в сфере тру-

довых и иных непосредственно связанных с ними правоотношений: дис. канд. юрид. наук: 

12.00.05.  Москва, 2016. С. 86. 
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тивувальна частина, однак вона виводиться з зі змісту раніше ухвалених 

ЄСПЛ судових рішень, що складають результати юридичної практики 

цієї правозахисної інституції. 

Слід зауважити, що у загальному вигляді рішення ЄСПЛ можна ви-

значити як правові акти, за допомогою яких Страсбурзький суд реалізує 

свої владні повноваження, визначені Конвенцією й протоколами до неї
1
. 

Однак слід наголосити, що рішення, які ухвалюються Страсбурзьким 

судом, відіграють різну роль у процесі здійснюваного ним судочинства. 

Як зазначалося попередньо, постанови є найбільш значущими рі-

шеннями ЄСПЛ, якими закінчується розгляд справи по суті. Іншими ж 

рішеннями вирішуються лише окремі питання, що постали перед Судом 

Ради Європи. Уважаємо, що ухвалюючи правові акти, якими вирішуєть-

ся справа по суті, ЄСПЛ здійснює правосуддя в точному значенні цього 

поняття, що і є метою провадження. Іншими правовими актами, які ух-

валюються в рамках провадження, Страсбурзький суд вирішує лише 

процесуально-правові питання, що виникають при розгляді скарги.  

Отже, не всі рішення ЄСПЛ можна віднести до актів правосуддя. 

Щоправда, до них можна віднести не тільки рішення ЄСПЛ, які ухва-

люються по суті справи. На наше переконання, такими актами є ще й 

досліджувані попередньо консультативні висновки ЄСПЛ, які надають-

ся за запитом вищих судових інстанцій договірних сторін Конвенції та 

по суті є класичними актами тлумачення норм права, хоча й неімпера-

тивного характеру.  

Відповідно до ст. 37 Конвенції Суд Ради Європи може на будь-якій 

стадії провадження у справі прийняти рішення про вилучення заяви з 

реєстру, якщо обставини дають підстави дійти висновку: a) що заявник 

не має наміру далі підтримувати свою заяву; або b) що спір уже виріше-

но; або c) що на будь-якій іншій підставі, встановленій Судом, подаль-

ший розгляд заяви не є виправданим. Страсбурзький суд також може 

прийняти рішення про поновлення заяви в реєстрі справ, якщо він ува-

жає, що це виправдано обставинами
2
.  

На нашу думку, такі та інші подібні рішення є допоміжними право-

вими актами Страсбурзького суду, що є його правовим інструментарієм 

для вирішення питань процесуального характеру.  

Вищевикладене дозволяє дійти висновку, що залежно від ролі рі-

                                                           
1
 Завгородній В.А. Правові акти Європейського суду з прав людини: види, юридичні 

наслідки та значення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 

Право. 2016. Випуск 40. Том 1. С. 10. 
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 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. Рада 
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шень ЄСПЛ у процесі здійснюваного судочинства їх слід класифікувати 

на: а) основні (постанови Суду Ради Європи, що ухвалюються по суті 

справи, закріплюють підсумковий результат волевиявлення Суду, спри-

чиняють необхідність вжиття державою-відповідачем заходів індивіду-

ального та загального характеру; консультативні висновки Страсбурзь-

кого суду, що надаються за запитом вищих національних судових інста-

нцій); б) допоміжні, що забезпечують підготовку основних рішень Суду 

або дозволяють Суду реалізувати власні процесуальні повноваження 

(рішення про відповідність скарги умовам прийнятності, рішення про 

вилучення заяви з реєстру чи її поновлення, рішення про об’єднання за-

яв, рішення про передачу заяви на розгляд палати чи Великої палати 

Європейського суду тощо). 

Здійснюючи розподіл результатів волевиявлення ЄСПЛ на групи за 

спільними властивостями, варто звернути увагу і на таку їх ознаку, як 

обов’язковість для адресатів. 

Беззаперечним є той факт, що рішення Страсбурзького суду, які ух-

валені ним по суті справи та набули статусу остаточного, є імператив-

ними для держави-відповідача та заявника, порушення прав якого конс-

татовано Європейським судом. Така імперативність чітко  визначена 

статтею 46 Конвенції, в ч. 1 якої зазначається, що Високі Договірні Сто-

рони зобов'язуються виконувати остаточні рішення Європейського суду 

в будь-яких справах, у яких вони є сторонами
1
. 

Разом з тим в юридичній науці досі точаться дискусії з приводу то-

го чи мають виконуватися рішення Суду Ради Європи усіма державами-

учасницями Конвенції в його мотивувальній частині, де відображено ре-

зультати тлумачення конвенційних норм (правові позиції Суду).  

З цього приводу зауважимо, що здійснюване ЄСПЛ тлумачення-

роз'яснення конвенційних норм при розгляді справи проти однієї з дер-

жав-учасниць Конвенції в перспективі набуває ознак прецедентності 

(повторюваності), про що йшлося у підрозділі 2.3 роботи. Щоправда, 

слід пам’ятати і про застосування Страсбурзьким судом принципу ди-

намічного тлумачення за наявності певних умов. А отже, Суд Ради Єв-

ропи при розгляді справи з подібними обставинами проти іншої держа-

ви, як правило, спирається на попередньо зроблені висновки та ухвалює 

за своєю суттю тотожні рішення, в яких констатує факт порушення кон-

венційних прав і свобод людини.  

Із зазначеного випливає, що ігнорування правових позицій, сфор-

мованих Європейським Судом у справі проти однієї з держав, є потен-
                                                           

1
 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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ційно невиправданим кроком з боку органів та посадових осіб інших 

держав-учасниць Конвенції, що у підсумку може призвести до пору-

шення ними конвенційних норм. Тому варто підтримати позицію тих 

правників, які наголошують на необхідності урахування правових пози-

цій Суду Ради Європи як складової мотивувальної частини його остато-

чних рішень по суті справи та рішень про прийнятність скарги усіма 

державами-учасниками Конвенції.  

Однак слід наголосити і на тому, що не всі результати волевияв-

лення Страсбурзького суду мають імперативний характер для своїх ад-

ресатів. До таких правових актів Європейського суду, як наголошувало-

ся попередньо, слід віднести консультативні висновки (advisory 

opinions), що надаються Судом Ради Європи на виконання положень 

Протоколу № 16 до Конвенції за запитом Вищих судових установ Висо-

кої Договірної Сторони, з принципових питань, які стосуються тлума-

чення або застосування прав і свобод, визначених Конвенцією
1
.  

Таким чином, консультативні висновки Європейського суду, що за 

своєю приналежністю є інтерпретаційно-правовими актами Суду Ради 

Європи, мають рекомендаційний характер для судових органів держави-

учасниці Конвенції та відповідно не спричиняють загальнообов’язкових 

наслідків для них. 

Вищевикладене дає підстави для класифікації правових актів 

Страсбурзького суду за ступенем їх імперативності (обов’язковості) 

для адресатів на: а) акти Суду Ради Європи, що мають імперативний 

характер (ухвали про прийнятність скарги, постанови по суті справи); 

б) акти Суду Ради Європи, що носять консультативний характер (консу-

льтативні висновки, що надаються Страсбурзьким судом на виконання 

нормативних приписів факультативного протоколу № 16 до Конвенції). 

Вважаємо, що одним із критеріїв для видової диференціації рішень 

Суду Ради Європи є їх ефективність. І хоча сам термін «ефективний» 

буквально тлумачиться в словнику «який приводить до потрібних ре-

зультатів, наслідків, дає найбільший ефект»
2
 та є більш вживаним в 

економіці, на наше переконання, він є доречним і при характеристиці 

дієвості деяких правових феноменів, серед яких і рішення ЄСПЛ. 

З цього приводу доречною є думка В.В. Лазарєва, який безпосеред-

ньо пов’язував ефективність правозастосовних актів із досягненням кі-

                                                           
1
 Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 

2 жовтня 2013 року: ратифікований із заявою Законом України № 2156-VIII від 

05.10.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_002-13. 
2
 Ефективний. Словник UA. Портал української мови та культури. URL: 

https://www.slovnyk.ua. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2156-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2156-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_002-13
https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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нцевого результату ухвалення таких актів, а саме: досягнення повної ві-

дповідності між вимогами здійснити або утриматися від здійснення пе-

вних вчинків і сумою фактично реалізованих дій
1
.   

Як зауважує Л.В. Пастухова, ефективність рішень Європейського 

суду з прав людини – це ступінь їх реального впливу на виконання дер-

жавами – відповідачами зобов’язань за Конвенцією та протоколами до 

неї. Критеріями оцінки ефективності рішень Європейського суду з прав 

людини є їх безпосередні цілі:  

1) відновлення порушених прав людини;  

2) усунення перешкод на шляху реалізації людиною своїх прав. По-

казниками ефективності рішень ЄСПЛ є: а) рівень відновлення конкре-

тними державами-відповідачами на основі рішень Суду порушених прав 

людини; б) певні зміни у динаміці встановлених Судом порушень кон-

венційних норм державами-відповідачами.  

З погляду правника, перший показник у кількісному виразі можна 

отримати шляхом співвідношення між кількістю рішень Суду, на вико-

нання яких держава-відповідач вжила правовідновлювальні заходи та 

кількістю всіх його рішень, ухвалених проти даної держави, які вона 

мала б виконати. Він є показником ефективності правовідновлювальної 

функції рішень Суду. Другий показник встановлюється вимірюванням 

коефіцієнту повторюваності всіх правопорушень або правопорушень 

одного виду через певні проміжки часу шляхом співвідношення між кі-

лькістю рішень Суду про встановлення порушень конвенційних норм і 

кількістю держав-порушниць даних норм. Він є показником ефективно-

сті превентивної функції рішень Суду
2
.  

Аналіз зазначеного дає підстави стверджувати, що ефективність ак-

та правосуддя ЄСПЛ є нічим іншим, ніж зумовлене різноманітними 

об'єктивними та суб'єктивними чинниками співвідношення між фактич-

ними результатами дії рішення Страсбурзького суду і тими цілями, для 

досягнення яких він ухвалювався. Разом з тим вважаємо, що, окрім за-

пропонованих вище критеріїв, оцінка ефективності рішень ЄЄСПЛ має 

охоплювати і їх корисність та цінність як для конкретних адресатів, так 

і інших суб’єктів,  що перебувають під юрисдикцією держави-

відповідача, а також спричиненість реальних змін у різних сферах сус-

пільного життя. 

                                                           
1
 Лазарев В.В. Правоприменительные акты и их эффективность в условиях развитого 

социалистического общества: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Москва, 1977. С. 5. 
2
 Пастухова Л.В. Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалізації 

Конвенції про захист прав і основних свобод людини: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.11. Київ, 2003. С. 16-17. 
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Так, наприклад, за результатами аналізу першопричин невиконання 

рішень національних судів України, який проводився фахівцями Украї-

нського центру економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова, 

констатовано, що невиконання рішень національних судів України – 

найбільш масштабна та серйозна проблема функціонування судової си-

стеми. Існування цієї проблеми було встановлено в пілотному рішенні 

ЄСПЛ «Юрій Миколайович Іванов проти України» (2009 р.).  

Як зауважують експерти Центру Разумкова, незважаючи на вказане 

рішення та тривалий час, що минув після його ухвалення, в Україні досі 

відсутні відповідні механізми ефективного захисту зазначеного права. 

Таке зволікання та нескінченна кількість аналогічних скарг, поданих 

вже після пілотного рішення, змусили ЄСПЛ вжити кардинальних захо-

дів, наслідком чого стало ухвалення рішення у справі «Бурмич та інші 

проти України» від 12 жовтня 2017 року
1
.   

Зазначене дозволяє стверджувати про відсутність реальних змін у 

сфері захисту прав людини в аспекті гарантування конвенційного права 

на справедливий суд, що відповідно вказує на низький рівень ефектив-

ності ухваленого ЄСПЛ пілотного рішення щодо України. 

В той же час слід виокремлювати і ті рішення Суду Ради Європи, 

які мали достатньо високий ступінь ефективності для України.  

Прикладом цього може слугувати постанова ЄСПЛ у справі «Олек-

сандр Волков проти України», в якому Суд не тільки вказав на необхід-

ність якнайшвидшого поновлення заявника на посаді судді Верховного 

Суду України, але й зазначив, що констатовані ним порушення свідчать 

про наявність системної проблеми функціонування судової влади в 

Україні, зокрема судової дисципліни, в тому, що стосується незабезпе-

чення її належного відділення від інших гілок влади, що, у свою чергу, 

не гарантує незалежності суддів і захисту від порушень і свавілля при 

застосуванні дисциплінарних заходів.  

Запроваджені у 2010 році зміни до законодавства Європейський суд 

визнав такими, що не вирішують висвітлених у цьому рішенні недолі-

ків. З огляду на це Страсбурзький суд наголосив, що Україна має негай-

но запровадити заходи загального характеру з реформування системи 

судової дисципліни. Ці заходи повинні включати внесення змін до зако-

нодавства з метою реформування інституційної побудови цієї системи 

та вироблення належних форм і принципів послідовного застосування 

                                                           
1
 Звіт за результатами аналізу першопричин невиконання рішень національних судів 

України / Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Ра-

зумкова. Київ. Липень 2019. С. 8, 10. 
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національного законодавства у цій сфері
1
. 

На виконання зазначеного рішення Страсбурзького суду в частині 

вжиття заходів індивідуального характеру Верховна Рада України при-

йняла постанову від 25.12.2014 № 60-VIII «Про виконання рішення Єв-

ропейського суду з прав людини у справі «Олександр Волков проти 

України», якою Український парламент скасував попередню постанову 

(у частині звільнення судді О. Волкова). Голова Верховного Суду 

України 02.02.2015 видав наказ про відновлення на посаді судді ВСУ 

О. Волкова, а 23 лютого 2015 року Пленум Верховного Суду України 

ухвалив рішення, яким суддя О. Волков введений до складу Судової па-

лати ВСУ в адміністративних справах. 

Подальшою реакцією держави на вказані у рішенні ЄСПЛ недоліки 

чинного законодавства уважаємо внесення парламентом України змін 

до розділів 8 та 12 Конституції України, що відбулися у зв’язку з при-

йняттям  Закону України «Про внесення змін до Конституції України 

(щодо правосуддя)» від 02.06.2016 № 1401-VIII, а також ухвалення но-

вих законів – «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-

VIII, «Про Конституційний Суд України» від 13.07.2017 № 2136-VIII.  

Підтвердженням цьому є подання Комітету Верховної Ради України 

з питань правової політики та правосуддя від 30.05.2016 до проекту зако-

ну № 4734  (про судоустрій і статус суддів), в якому Комітет звертає ува-

гу на те, що природа суддівської влади, статусу суддів, вимагає чіткого 

дотримання конституційних принципів та міжнародних стандартів забез-

печення незалежності суддів, врахування рекомендацій відповідних ор-

ганів Ради Європи (в тому числі ЄСПЛ – авт. Завгородній В.А.) та ви-

сновків Венеціанської комісії, а також правових позицій Конституційно-

го Суду України з питань функціонування судової влади в Україні
2
. 

Отже, зважаючи на багатоаспектний вплив рішень ЄСПЛ на націо-

нальну праву систему, критерієм їх ефективності є реальні зміни, що 

відбуваються  в різних сферах суспільного життя і торкаються, переду-

сім, стану правової захищеності особистості. З огляду на цю підставу 

пропонуємо розрізняти: а) рішення Страсбурзького суду, що мають дос-

татньо високий ступінь ефективності (показником відповідного ступеня 

є реальні зміни в суспільному житті); б) рішення Страсбурзького суду, 

що мають низький рівень ефективності (держава не вживає належних 

                                                           
1
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Олександр Волков проти 

України» від 09 січня 2013 року (Заява № 21722/11). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/974_947. 
2
 Проект Закону про судоустрій і статус суддів. Верховна Рада України. Офіційний 

веб-портал. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59259. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/974_947
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/974_947
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59259.
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заходів, відповідно не відбуваються реальні зміни у житті суспільства).  

Виходячи зі змісту положень ст. 32 Конвенції про захист прав лю-

дини і основоположних свобод (Юрисдикція Суду), окрім повноважень 

щодо застосування конвенційних норм, юрисдикція Європейського суду 

з прав людини поширюється і на всі питання тлумачення Конвенції та 

протоколів до неї. А отже, за логікою побудови цієї статті Страсбурзь-

ким судом мають ухвалюватися як правозастосовні, так і правоінтерп-

ретаційні судові акти.  

Попередньо отримані результати дослідження (підрозділ 3.1) до-

зволяють дійти висновку, що до типових правозастосовних актів ЄСПЛ 

слід віднести: рішення про прийнятність скарги; рішення про вилучення 

заяв з реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції (досягнення дру-

жнього врегулювання), рішення про поновлення заяви в реєстрі справ та 

деякі інші рішення.  

На правозастосовний характер зазначених рішень Страсбурзького 

суду вказують такі їх характерні риси: а) ухвалюються у зв’язку з розг-

лядом конкретної скарги на порушення конвенційних норм; 

б) стосуються лише конкретного скаржника; в) породжують юридичні 

наслідки; г) за своєю структурою включають вступну, описово-

мотиваційну та резолютивну частини. 

Аналіз усіх можливих результатів волевиявлення Суду Ради Євро-

пи дає підстави стверджувати, що інтерпретаційними судовими актами 

є консультативні висновки ЄСПЛ (advisory opinions), що надаються 

Страсбурзьким судом у таких випадках:  

1) на запит Комітету Міністрів з правових питань, які стосуються 

тлумачення Конвенції та протоколів до неї (ст. 47 Конвенції);  

2) за запитом Вищих судових установ Високої Договірної Сторони, 

з принципових питань, які стосуються тлумачення або застосування 

прав і свобод, визначених Конвенцією (протокол № 16 до Конвенції), а 

також рішення ЄСПЛ (judgments), в яких інтерпретуються правополо-

ження раніше ухвалених постанов Страсбурзького Суду на виконання 

правила 79 Регламенту Суду Ради Європи. 

Порівняльне дослідження вказаних правових актів Страсбурзького 

Суду дозволило виокремити такі їх схожі риси: є класичними актами 

тлумачення; ухвалюються лише на запит управоможених суб’єктів; 

обов’язковою вимогою до них є вмотивованість; мають рекомендацій-

ний характер для своїх адресатів.  

Із зазначеного випливає, що однією з підстав для класифікації рі-

шень Суду Ради Європи є предмет здійснюваного ЄСПЛ тлумачення, 

яка дозволяє виокремити:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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а) рішення ЄСПЛ, в яких інтерпретуються норми Конвенції (до та-

ких рішень, щоправда, слід віднести не тільки консультативні висновки, 

що надаються Страсбурзьким Судом за запитом вищих судових інстан-

цій держав-учасниць Конвенції або органів Ради Європи, але й рішення 

ЄСПЛ про прийнятність скарги та  остаточні рішення по суті справи, що 

за своєю юридичною природою хоча й не є класичними правоінтерпре-

таційними актами, однак при ухваленні яких ЄСПЛ також здійснює 

тлумачення конвенційних норм);  

б) рішення ЄСПЛ, в яких інтерпретуються правоположення раніше 

ухвалених постанов Страсбурзького Суду (консультативні висновки, що 

надаються на вимогу однієї зі сторін провадження). 

Водночас варто наголосити, що, незважаючи на важливість попере-

дньо виокремлених рішень ЄСПЛ правозастосовного та правотлумачно-

го характеру, ключовими серед усіх актів Суду Ради Європи залиша-

ються рішення, що ухвалюються Страсбурзьким судом по суті справи 

(постанови). Природа таких актів є складною, зважаючи на те, що вони 

мають властивості як правоінтерпретаційних, так і правозастосовних 

актів з переважанням властивостей останнього.  

Вищезазначене дозволяє диференціювати правові акти Суду Ради 

Європи залежно від їх юридичних властивостей на: 1) рішення ЄСПЛ, 

що мають властивості правозастосовного акта; 2) рішення ЄСПЛ, що 

мають властивості правоінтерпретаційного акта; 3) рішення, що мають 

дуальну (складну) юридичну природу, тобто мають властивості як пра-

возастосовного, так і правоінтерпретаційного актів. 

Однією з важливих юридичних властивостей будь-якого судового 

рішення вважаємо можливість його перегляду або оскарження до вище-

стоящого органу судової влади чи до вищої інстанції в структурі цього 

ж органу. Зважаючи на це, актуальним видається питання щодо остато-

чності ухвалених ЄСПЛ рішень.  

Як зазначив сам Європейський Суд у справі «Bellet v. France», стат-

тя 6 § 1 Конвенції містить гарантії справедливого судочинства, одним з 

аспектів яких є доступ до суду. Для того щоб доступ був ефективним, 

особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити дії, які ста-

новлять втручання в її права
1
. 

Варто зауважити, що в юридичній літературі стосовно рішень 

ЄСПЛ одночасно вживаються два різні терміни, а саме: «оскарження 

                                                           
1
 Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини щодо 

України. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_7474 (European court of human rights judgment in 

the case of «Bellet v. France» 4 December 1995 (Application no. 23805/94). URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57952). 

https://minjust.gov.ua/m/str_7474
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2223805/94%22]}
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рішення ЄСПЛ» та «клопотання про перегляд рішення ЄСПЛ», що пот-

ребує свого сутнісного осмислення. 

З цього приводу доречною видається думка Є. Морозова, що  по-

няття «перегляд судового рішення» суттєво відрізняється від «оскар-

ження», оскільки перше включає в себе весь спектр процесуальних за-

собів та важелів, яким наділений заявник, а оскарження полягає лише в 

вираженні незгоди з тим чи іншим рішенням, що оскаржується, а отже 

поняття «перегляд судового рішення» є значно ширшим ніж «оскар-

ження судового рішення» в розумінні процесуального законодавства
1
. 

Принагідно слід зазначити, що терміну «оскарження» достатньо ба-

гато уваги приділено у Великому енциклопедичному юридичному слов-

нику, щоправда слід наголосити на багатоаспектності підходів до його 

розуміння:  

1) звернення зі скаргою до державних органів і органів об’єднань 

громадян з приводу незаконності чи необґрунтованості рішень і дій 

службових осіб (Ю.С. Шемшученко – оскарження);  

2) процесуальна гарантія, що забезпечує законність і обґрунтова-

ність рішень та ухвал суду першої інстанції; захист прав, свобод та інте-

ресів громадян, які брали участь у справі, а також публічних інтересів; 

однакове застосування судами норм матеріального та процесуального 

права (М.Й. Штефан, Г.П. Тимченко – оскарження апеляційне в цивіль-

ному судочинстві);  

3) конституційне право особи на захист її порушеного права, свобо-

ди або інтересу у сфері публічно-правових відносин (В.І. Шишкін – 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повно-

важень);  

4) одна з форм оскарження судових вироків, ухвал і постанов міс-

цевих судів, які ще не набули законної сили (В.П. Шибіко – оскарження 

апеляційне у кримінальному процесі);  

5) інститут кримінально-процесуального права, спрямований на за-

безпечення законності при провадженні кримінальної справи на досудо-

вих стадіях (М.І. Сірий – оскарження дій слідчого і прокурора)
2
. 

Екстраполяція зазначених підходів правників дозволяє розглядати 

оскарження рішень ЄСПЛ у таких значеннях: а) звернення однієї зі сто-

рін справи до Великої палати Суду Ради Європи з підстав наявності 
                                                           

1
 Морозов Є. Відмінність поняття «перегляд судового рішення» від «оскарження» в 

розумінні процесуального закону та практики Європейського суду з прав людини. Забез-

печення державою права на перегляд судових рішень. URL: 

https://blog.liga.net/user/emorozov/article/21926. 
2
 Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка. Київ: 

ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2007. С. 578-580. 

https://blog.liga.net/user/emorozov/article/21926.
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сумнівів щодо обґрунтованості рішень палат Суду; б) гарантія учасників 

процесу, що є запобіжником ухвалення необґрунтованого, неправомір-

ного чи свавільного рішення з боку органів ЄСПЛ, які наділені таким 

повноваженням; в) право скаржника вимагати захист його порушеного 

права найбільш авторитетним органом ЄСПЛ, яким є Велика палата; 

г) інститут міжнародного права, що включає сукупність правових норм 

матеріального та процесуального характеру, за допомогою яких реалізу-

ється право особи на оскарження попередньо ухваленого рішення 

Страсбурзьким судом. 

Загалом не заперечуючи існування такої юридичної конструкції, як 

«оскарження рішень ЄСПЛ» в одному із запропонованих значень, варто 

зауважити, що в положеннях Конвенції та Регламенту ЄСПЛ така кате-

горія не вживається.  

Натомість в цих документах передбачені процедури ініціювання 

передачі справи на новий розгляд Великій палаті Страсбурзького суду 

та перегляд судового рішення тією ж палатою Суду у зв’язку з нововия-

вленими фактами.  

Так, у статті 43 Конвенції йдеться, що упродовж трьох місяців від 

дати ухвалення рішення палатою будь-яка сторона у справі може, у ви-

няткових випадках, звернутися з клопотанням про передання справи на 

розгляд Великої палати. Колегія у складі п'яти суддів Великої палати 

приймає таке клопотання, якщо справа порушує серйозне питання щодо 

тлумачення або застосування Конвенції чи протоколів до неї або важли-

ве питання загального значення
1
.  

Відповідно до правила 80 Регламенту ЄСПЛ передбачається, що 

будь-яка сторона в разі виявлення факту, який за своїм характером міг 

би мати вирішальне значення і який у той час, коли проголошувалося 

судове рішення, був невідомий Суду і підставно не міг бути відомий цій 

стороні, може впродовж шестимісячного строку після того, як ця сторо-

на дізналася про такий факт, звернутися до Суду з клопотанням перег-

лянути це рішення. Попередній склад палати з власної ініціативи може 

прийняти рішення відхилити клопотання, мотивуючи це тим, що немає 

підстав для  розгляду
2
. 

Аналіз зазначених положень дає підстави для таких умовиводів:  

1) ініціювання нового розгляду справи є скоріше можливістю пере-

гляду справи, а не оскарження раніше ухваленого рішення з підстав про 

                                                           
1
 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 

1950 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 
2
 Регламент Європейського Суду з прав людини від 04.11.1998 / Рада Європи. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/980_067. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/980_067
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які йшлося попередньо (необґрунтованість, свавільність, упередженість 

тощо);  

2) відповідні суб’єкти, хоча й наділені правом ініціювання перегля-

ду справи, проте фактично мають переконати Суд в дійсній необхіднос-

ті такого перегляду обґрунтовуючи серйозність питання, що порушуєть-

ся перед Великою палатою або значущість фактів, які можуть вплинути 

на результати попереднього волевиявлення палати Суду Ради Європи;  

3) важливим для реалізації права на перегляд рішень ЄСПЛ є до-

тримання визначених документами Ради Європи строків (три та шість 

місяців відповідно).  

Разом з тим слід звернути увагу на деякі положення Конвенції, які 

чітко вказують на остаточність деяких рішень ЄСПЛ, а отже неможли-

вість їх перегляду за жодних обставин.   

Як зазначається у Вільній енциклопедії «Вікіпедії», засада судочин-

ства «res judicata» визнана на міжнародному рівні та закріплена низкою 

актів міжнародного права. Зокрема, у ч. 1 ст. 44 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 р. зазначено, що рішення 

Великої Палати є остаточним. Res judicata (лат.) – це правова доктрина, 

що походить із римського права і означає остаточність рішення суду, 

яке набрало законної сили. Res judicata («вирішена справа») – це скоро-

чення від фрази «res judicata pro veritate habetur!» (лат. – «судове рішен-

ня визнається за істину»), що означає незмінність рішення і передусім 

необхідність безпосереднього забезпечення його виконання
1
. 

Такими незмінюваними та істинними рішеннями ЄСПЛ відповідно 

до положень Конвенції є: а) рішення судді, який засідає одноособово 

щодо неприйнятності заяви або вилучення її з реєстру справ заяву, якщо 

таке рішення може бути прийняте без додаткового вивчення (ст. 27 

Конвенції); б) рішення комітетів стосовно заяви щодо її неприйнятності 

або вилучення  з реєстру справ, якщо таке рішення може бути прийняте 

без додаткового вивчення; або прийнятності заяви і одночасним поста-

новленням рішення по суті, якщо покладене в основу справи питання 

щодо тлумачення або застосування Конвенції чи протоколів до неї є 

предметом усталеної практики Суду (ст. 28 Конвенції); в) рішення пала-

ти Суду якщо сторони заявляють, що вони не звертатимуться з клопо-

танням про передання справи на розгляд Великої палати; або через три 

місяці від дати постановлення рішення, якщо клопотання про передання 

справи на розгляд Великої палати не було заявлено; або якщо колегія 

Великої палати відхиляє клопотання про передання справи на розгляд 

                                                           
1
 Res judicata. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ 

Res_judicata. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%20Res_judicata
https://uk.wikipedia.org/wiki/%20Res_judicata
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Великої палати згідно зі статтею 43 (ст. 44 Конвенції); г) рішення Вели-

кої палати (ст. 44 Конвенції)
1
. 

Таким чином, з огляду на потенційну можливість перегляду рі-

шень, що ухвалюються ЄСПЛ по суті справи, з ініціативи сторін проце-

су, результати волевиявлення Суду Ради Європи можуть бути диферен-

ційовані на: а) рішення ЄСПЛ, що можуть бути переглянуті; б) рішення, 

що не можуть бути переглянуті у зв’язку з набуттям властивості остато-

чності. 

Одним із найбільш актуальних питань, яке останніми роками тур-

бує українське суспільство, є виконання рішень Суду Ради Європи на-

шою державою, що поряд з системними проблемами виконання рішень 

національних судів займає чільне місце. Підтвердженням цьому слугу-

ють як проведені форуми з виконання рішень національних судів в 

Україні (23.11.2018; 01.10.2019 м. Київ), на яких передусім обговорюва-

вся стан виконання Україною рішень Європейського суду з прав люди-

ни в групі справ «Юрій Миколайович Іванов проти України» та «Бур-

мич та інші проти України», форуми з практики Європейського суду з 

прав людини, що традиційно з 2012 року проводяться на базі Львівсько-

го національного університету ім. І. Франка, так і щорічні звіти Урядо-

вого уповноваженого у справах ЄСПЛ. 

Як наголошує І. Ліщина, виконання будь-якого рішення Європейсь-

кого суду з прав людини має два основних аспекти: це вжиття заходів 

індивідуального характеру та заходів загального характеру. Щодо захо-

дів індивідуального характеру, тут є три головних елементи: це, по-

перше, сплата відповідної сатисфакції, призначеної ЄСПЛ; по-друге, 

якщо справа стосується невиконання національного рішення, а у нас 

близько 80% справ стосуються саме невиконання національного судово-

го рішення, то Європейським суд прямо в своєму рішенні зазначає, що 

«для виконання рішення Європейського суду необхідно виконати рі-

шення національного суду», тобто другим елементом можемо визначи-

ти виконання рішення національного суду; третій елемент – це ті випад-

ки, коли справа стосується неефективного розслідування, наприклад, 

порушень статті 3 (свобода від катувань) або статті 2 (право на життя), 

то держава має провести відповідне ефективне розслідування щодо цих 

обставин.  

Що стосується сплати відповідної сатисфакції, призначеної судом, 

                                                           
1
 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 

1950 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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в нас з цього приводу наразі проблем немає
1
. 

Разом з тим Уповноважений у справах ЄСПЛ зауважив, що, «на 

жаль, в нас є проблеми і з виконанням загальних заходів. Кожне мініс-

терство відповідає за виконання заходів загального характеру за своїми 

напрямками, тобто якщо питання стосується закладів охорони здоров’я 

– це має бути міністерство охорони здоров’я, а не міністерство юстиції, 

яке нав’язує якесь своє рішення для міністерства охорони здоров’я. Зві-

сно, це так не працює. І тому ми зараз намагаємося створити таку робо-

чу групу, яка почне з найбільш проблемної справи – це «Іванов та інші 

проти України», що стосується невиконання судових рішень.  

Наразі один з елементів більш загальної проблеми – це проблема, 

пов’язана з пенітенціарною системою України. Розробляється стратегія 

з реформування, яка буде включати дуже значну кількість наказів Мін-

юсту, проекти постанов кабміну, проекти законів, які стосуватимуться 

саме умов тримання, і один із елементів – це коли і як особу можна 

тримати в наручниках»
2
. 

Проте слід констатувати, що до цього часу з боку держави не вжито 

належних заходів загального характеру задля усунення зазначених сис-

темно-структурних проблем.  

Так, наприклад, на виконання рішення ЄСПЛ у справі «Охріменко 

проти України» (набуло властивості остаточного 15.01.2010), в якій 

Страсбурзький суд наголосив, що застосування до заявника наручників 

з міркувань безпеки не могло бути виправданням, і, враховуючи пога-

ний стан його здоров'я,  таке поводження слід розглядати як нелюдське і 

таке, що принижує гідність. Таким чином, статтю 3 Конвенції було по-

рушено
3
. Натомість наказом Міністерства юстиції України досі не за-

тверджений Порядок тримання та охорони осіб, взятих під варту, засу-

джених до арешту, позбавлення волі на певний строк та довічного поз-

бавлення волі в закладах охорони здоров’я. 

Більше того, з погляду громадських експертів, затвердження вище-

зазначеного порядку буде недостатньо для повного виконання рішення 

ЄСПЛ «Охріменко проти України». Даний захід не зможе запобігти по-

дальшим зверненням громадян України до Європейського суду, тому 

що Порядок регулює правила застосування наручників до осіб лише у 

закладах охорони здоров’я. І не дивлячись на те, що справа «Охріменко 

                                                           
1
 Правова абетка: виконання рішень ЄСПЛ в Україні. URL: https://helsinki.org.ua/ ar-

ticles/pravova-abetka-vykonannya-rishen-espl-v-ukrajini. 
2
 Там само.  

3
 Рішення Європейського суду з прав людини по справі «Охріменко проти України» 

від 15.10.2009  (Заява № 53896/07). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_524. 

https://helsinki.org.ua/%20articles/pravova-abetka-vykonannya-rishen-espl-v-ukrajini/
https://helsinki.org.ua/%20articles/pravova-abetka-vykonannya-rishen-espl-v-ukrajini/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_524
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проти України» стосується саме закладу охорони здоров’я, такі пору-

шення можуть мати місце і в інших місцях. Основним фактором, який 

необхідно враховувати при застосуванні наручників до особи з боку 

агентів держави, є мета, яку переслідує державний агент. І якщо мета не 

відповідає застосовуваному заходу, його не можна застосовувати. Саме 

такий принцип має бути покладений в основу Порядку про затверджен-

ня правил застосування наручників. Також мають проводитись освітні 

заходи для працівників правоохоронних органів та установ Державної 

пенітенціарної служби України щодо правил застосування наручників 

до осіб
1
. 

Зазначене дозволяє стверджувати, що держава виконала зазначене 

та інші подібні постанови Суду Ради Європи лише в частині виплати 

справедливої сатисфакції, а отже частково. 

Зауважимо, що в аспекті питання, яке розглядається нами, фунда-

ментальною та загально значимою вважаємо правову позицію Міжаме-

риканського суду з прав людини, який у рішенні «Velasquez Rodriguez v. 

Honduras» визначив такі мінімальні зобов'язання держав-учасниць Кон-

венції:  

1) поважати права та свободи людини, визначені Конвенцією;  

2) забезпечувати вільне і повне здійснення прав, визнаних Конвен-

цією для кожної особи, що перебуває під юрисдикцією держави;  

3) запобігати порушенням конвенційних прав людини;  

4) ефективно розслідувати факти порушення прав людини;  

5) притягувати винних до відповідальності за будь-яке порушення 

прав, гарантованих Конвенцією;  

6) відновлювати порушене право;  

7) виплачувати обґрунтовану компенсацію за збитки, що настали 

внаслідок порушення прав людини (пп. 165-166 рішення)
2
. 

На переконання деяких дослідників правосуддя перехідного періо-

ду, суть зазначеного рішення Міжамериканського суду з прав людини 

була явно підтверджена подальшими рішеннями цього ж міжнародного 

суду і неявно підтверджена і схвалена судовою практикою Європейсь-

кого суду з прав людини, а також рішеннями договірних органів ООН, 

таких як Комітет з прав людини
3
. 

                                                           
1
 Проблема: свавільне втручання державних агентів у право власності. 

https://precedent.in.ua/2016/09/02/problema-svavilne-vtruchannya-derzhavnyh-agentiv-u-pravo-

vlasnosti 
2
 Inter-American Court of Human Rights Judgment in the case of «Velásquez-Rodríguez 

v. Honduras» July 29, 1988. URL: http://www.corteidh.or.cr/docs/articulos/seriec_04g.pdf. 
3
 Что такое правосудие переходного периода? URL: 

http://khpg.org/index.php?id139463. 

https://precedent.in.ua/2016/09/02/problema-svavilne-vtruchannya-derzhavnyh-agentiv-u-pravo-vlasnosti/
https://precedent.in.ua/2016/09/02/problema-svavilne-vtruchannya-derzhavnyh-agentiv-u-pravo-vlasnosti/
http://www.corteidh.or.cr/docs/articulos/seriec_04g.pdf
http://khpg.org/index.php?id139463
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Так, наприклад, ЄСПЛ у рішенні по справі «Abdülsamet Yaman 

v. Turkey» підкреслює, що коли представник державної влади обвину-

вачується в злочинах, які порушують ст. 3 Конвенції, будь-яке криміна-

льне провадження чи винесення вироку в цьому відношенні не мають 

припинятися через строки давності, амністія ж або помилування непри-

пустимі щодо цих осіб
1
. Із зазначеного випливає, що Страсбурзький суд 

наголошує на невідворотності притягнення до відповідальності винних 

службових та посадових осіб за порушення конвенційних норм, які сто-

суються форм жорстокого поводження з людиною. 

Відповідно у справі «Ayder and Others v. Turkey» Європейський суд 

з прав людини вказав, що відповідальність держави має абсолютний ха-

рактер і об’єктивну природу, основану на теорії соціального ризику 

(social risk). Таким чином, держава може бути притягнута до відповіда-

льності з метою компенсації шкоди тим, хто постраждав від дій невста-

новлених осіб або терористів, коли держава визнає свою нездатність пі-

дтримувати громадський порядок і безпеку або захищати життя людей і 

власність (п. 70). При цьому, на думку Страсбурзького суду, відсутність 

об’єктивного і незалежного розслідування випадку заподіяння шкоди є 

самостійною підставою відповідальності держави за дії своїх органів та 

їхніх посадових осіб
2
. 

Слід зазначити, що в Україні досі не напрацьовано усталену юри-

дичну практику як щодо притягнення осіб, які наділені державно-

владними повноваженнями, до юридичної відповідальності за порушен-

ня норм конвенції, так і проведення об'єктивного, незалежного та ефек-

тивного розслідування фактів порушення конвенційних норм, що конс-

татовані ЄСПЛ.  

На підтвердження цього судження слід згадати такі загальновідомі 

справи Страсбурзького суду, як «Гонгадзе проти України», в якій Судом 

Ради Європи ще у 2005 році констатовано нездатність державних орга-

нів захистити життя чоловіка заявниці та провести ефективне розсліду-

вання факту його смерті, що порушує статті 2, 3 та 13 Конвенції
3
, чи 

справу «Каверзін проти України», в якій ЄСПЛ наголосив, що питання, 

порушені заявником (ненадання адекватної медичної допомоги у закла-

дах пенітенціарної системи України), мають системний характер, про 

що вже наголошувалося у попередніх рішеннях ЄСПЛ «Мельник проти 
                                                           

1
 European court of human rights judgment in the case of «Abdülsamet Yaman v. Turkey» 

2 November 2004. (Applic. no. 32446/96). URL: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-67228. 
2
 European court of human rights judgment in the case of «Ayder and others v. Turkey» 

8 January 2004 (Application no. 23656/94). URL: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-61560. 
3
 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Гонгадзе проти України» від 

08 листопада 2005 (Заява № 34056/02). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show980_420. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_049
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2232446/96%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2223656/94%22]}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show980_420


Завгородній В. А. 

150 

України», «Коктиш проти України», «Похлєбін проти України», «Лог-

виненко проти України»
1
. 

Першим і мабуть єдиним сьогодні в Україні прецедентом відпові-

дальності судді на підставі рішення ЄСПЛ є звільнення судді Печерсь-

кого районного суду м. Києва Р.В. Кірєєва за порушення присяги, в об-

ґрунтування якого покладено рішення ЄСПЛ у справі «Ю. Тимошенко 

проти України», де Страсбурзький суд встановив порушення Україною 

своїх зобов’язань за ст. 5 ЄКПЛ, визнавши, що тримання під вартою 

Ю. Тимошенко було свавільним, а обрання запобіжного заходу суддею 

Р.В. Кірєєвим було вчинено без наявного ризику переховування екс-

прем’єри від правосуддя, перешкоджання нею встановлення істини по 

справі та продовження злочинної діяльності. У січні 2016 р. Президен-

том України за поданням Верховної Ради України від 5 листопада 

2015 р. звільнено Р. Кірєєва із займаної ним посади у зв’язку з пору-

шенням присяги судді
2
. 

Як наголошує керівник відділу департаменту Ради Європи з питань 

виконання рішень ЄСПЛ Павло Пушкар, щоб зрозуміти контекст стосо-

вно України, то станом на кінець жовтня 2019 року на виконанні держа-

вою знаходиться 566 рішень Європейського суду з прав людини. Зага-

лом щодо України було постановлено 1 516 рішень ЄСПЛ, з моменту 

визнання юрисдикції Суду. Основними проблемами щодо виконання 

рішень ЄСПЛ, які перебувають на контролі Комітету міністрів РЄ, є си-

стемно-структурні проблеми невідповідності функціонування правової 

системи України вимогам Європейської конвенції з прав людини. Таких 

рішень, за кількістю, в процедурі посиленого нагляду щодо України 

найбільше, і такі рішення генерують подібні повторювані порушення 

прав людини. Серед цих повторюваних невирішених проблем найбільші 

стосуються діяльності судової системи, невиконання судових рішень 

проти держави, надмірної тривалості судових та слідчих проваджень, 

проблем незалежності судової влади (системи дисциплінарної відпові-

дальності та кар’єр суддів), а також проблем резонансного характеру, 

таких як скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарсько-

го призначення. Окрім цього, за його словами, залишаються проблем-

ними і питання розслідування катувань, а також проблеми законності та 

                                                           
1
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Каверзін проти України» від 

15 травня 2012 (заява № 23893/03). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_851. 
2
 Про звільнення суддів: Указ Президента України від 18 січня 2016 року № 10/2016. 

URL: https://www.president.gov.ua/documents/102016-19725. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_049
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_834
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_651
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_651
https://www.ukrinform.ua/tag-espl
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_851
https://www.president.gov.ua/documents/102016-19725
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тривалості досудового перебування під вартою
1
. 

Аналіз зазначеного дає підстави стверджувати, що у питанні визна-

чення повноти виконання державою-відповідачем рішень ЄСПЛ, які ух-

валені по суті справи та набули статусу остаточного, ключову роль віді-

грає Комітет Міністрів Ради Європи, що наділений контрольними пов-

новаженнями.  

Так, завдяки судовій реформі та індивідуальним заходам, що вжила 

наша держава у 2018 році, Комітет міністрів Ради Європи закрив нагляд 

за виконанням 318 справ ЄСПЛ щодо України. Водночас Україна все ще 

залишається на другому місці у списку держав, щодо яких виконання рі-

шень ЄСПЛ знаходиться під посиленим контролем Комітету міністрів
2
. 

Принагідно зазначити, що згідно з Регламентом Комітету міністрів 

Ради Європи про порядок контролю за виконанням постанов Європей-

ського суду з прав людини і умов мирових угод від 10 травня 2006 року 

останній, здійснюючи контроль за виконанням постанови Високою До-

говірною Стороною відповідно до п. 2 ст. 46 Конвенції, розглядає такі 

питання: 1) чи була виплачена сума справедливої сатисфакції, прису-

джена Страсбурзьким судом, що включає у відповідних випадках гро-

шову суму, рівну відсотковій ставці, нарахованій за прострочення пла-

тежу, і 2) при необхідності, з урахуванням свободи розсуду Високої До-

говірної Сторони у виборі засобів, необхідних для виконання рішення 

Суду: чи були вжиті заходи індивідуального характеру з метою припи-

нення порушення прав людини і для того, щоб потерпіла сторона була, 

наскільки це можливо, відновлена в те становище, в якому вона була до 

того, як відбулося порушення Конвенції; чи були вжиті заходи загаль-

ного характеру з метою попередження нових порушень прав людини, 

схожих з порушенням (порушеннями), встановленим у справі, або з ме-

тою припинення триваючого порушення прав людини. 

Розглядаючи стан виконання рішень державою-відповідачем, 

КМРЄ, відповідно до положень вищезгаданого Регламенту, уповнова-

жений ухвалювати одне із таких рішень: 1) проміжні резолюції, зокре-

ма, з метою подання інформації про хід такого виконання або, у відпо-

відних випадках, вираження стурбованості й/або висловлення пропози-

цій щодо такого виконання (правило 16 Регламенту); 2) остаточні резо-

                                                           
1
 У Раді Європи на контролі 556 рішень ЄСПЛ щодо України.  URL: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2803233-u-radi-evropi-na-kontroli-566-risen-espl-

sodo-ukraini.html. 
2
 Завдяки судовій реформі та індивідуальним заходам у 2018 році Комітет міністрів 

Ради Європи закрив нагляд за виконанням 318 справ ЄСПЛ щодо України. Прес-центр су-

дової влади України. URL:  https://court.gov.ua/press/news/684534. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2803233-u-radi-evropi-na-kontroli-566-risen-espl-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2803233-u-radi-evropi-na-kontroli-566-risen-espl-sodo-ukraini.html
https://court.gov.ua/press/news/684534/
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люції, встановивши, що заінтересована Висока Договірна Сторона вжи-

ла всіх необхідних заходів для виконання рішення Суду або що умови 

мирової угоди виконані (правило 17 Регламенту)
1
. 

З вищенаведеного витікає, що лише після ухвалення Комітетом Мі-

ністрів Ради Європи остаточної резолюції є підстави стверджувати про 

повне виконання державою-відповідачем постанови ЄСПЛ як в резолю-

тивній, так і мотивувальній його частині, тобто вжиття нею всіх належ-

них заходів індивідуального та загального характеру, які випливають з 

правового акта Страсбурзького Суду. 

Виходячи зі звітів Ради Європи та Урядового уповноваженого у 

справах ЄСПЛ, найбільш критичними з точки зору виконуваності є ті 

рішення ЄСПЛ, які віднесені до категорії не виконаних державою-

відповідачем. Такими рішеннями Суду Ради Європи щодо України на-

разі є як рішення у справі «Ю.М. Іванов проти України», що ухвалене за 

пілотною процедурою, так і ті, що фігурують у проміжних резолюціях 

КМРЄ, як правило з причин неусунення Україною системних проблем, 

на яких наголошує ЄСПЛ у так званих квазіпілотних рішеннях . 

Зазначене дозволяє класифікувати постанови Суду Ради Європи за-

лежно від фактичного стану їх виконання державою-відповідачем на: 

а) постанови, що виконані в повному обсязі; б) постанови, що виконані 

частково; в) постанови, що не виконуються державою-відповідачем. 

Підсумовуючи, доходимо висновку, що існуюча в сучасній юриди-

чній науці класифікація правових актів Страсбурзького Суду Ради Єв-

ропи є неповною і, на нашу думку, має бути збагачена такими підхода-

ми: за ступенем їх імперативності (обов’язковості) для адресатів; залеж-

но від їх ролі у процесі здійснюваного ЄСПЛ судочинства; за юридич-

ною формою результату волевиявлення ЄСПЛ (назвою юридичного до-

кумента); залежно від того, у межах якої процедури ухвалено рішення 

Страсбурзьким судом; за предметом здійснюваного ЄСПЛ тлумачення; 

за способом ухвалення Судом Ради Європи рішення; з огляду на потен-

ційну можливість перегляду постанов ЄСПЛ з ініціативи сторін проце-

су; залежно від фактичного стану виконання постанов ЄСПЛ державою-

відповідачем; залежно від юридичних властивостей правового акта 

Страсбурзького суду; залежно від особливостей внутрішньої форми рі-

шення ЄСПЛ; за ступенем ефективності актів ЄСПЛ; з огляду на вплив 

рішень Суду Ради Європи на подальшу юридичну діяльність самого 

ЄСПЛ та діяльність юрисдикційних органів держав-учасниць Конвенції. 

                                                           
1
 Регламент Комитета министров Совета Европы о порядке контроля за исполнением 

постановлений Европейского суда по правам человека и условий мировых соглашений от 

10 мая 2006 года. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b09?lang=uk. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b09?lang=uk
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3.3. Функції постанов Суду Ради Європи 
 

Характеристика рішень Суду Ради Європи як правового феномену 

вимагає розгляду питання щодо спрямованості їх впливу на поведінку 

учасників суспільного життя, що в сучасній правничій науці або ж но-

сить дискусійний характер, або ж залишається поза увагою дослідників. 

Принагідно слід зазначити, що функції будь-якого явища правової 

дійсності відбивають його соціальну необхідність і призначення, а також 

те, наскільки його якісні характеристики достатні для використання суспі-

льством та здійснюють позитивну дію на процеси, що його оточують. То-

му дослідження функцій постанов ЄСПЛ як складного та багатоаспектно-

го явища правової дійсності, що заслужено в доктрині права визнані ефек-

тивним засобом вирішення багатьох соціальних і юридичних завдань, є 

важливим в аспекті визначення ролі актів Страсбурзького суду в правово-

му регулюванні та процесі реформування національної правової системи. 

Ураховуючи складну юридичну природу постанов ЄСПЛ як рішень, 

що ухвалюються ним по суті справи, вихідними категоріями для розу-

міння поняття «функції постанов ЄСПЛ» вважаємо «функції правових 

актів», «функції правозастосовних актів», «функції актів тлумачення 

норм права», «функції рішень суду». Огляд наукових джерел з цієї те-

матики свідчить про різні погляди правників щодо розуміння сутності 

зазначених правових явищ. 

Термін «функція», як стверджують О.В. Зайчук та Н.М. Оніщенко, 

є досить багатогранним, він придатний для характеристики будь-яких 

динамічних структур. Це зумовлено специфікою пізнавальних завдань 

тих наук, у яких його використовують (математика, біологія, соціологія, 

юриспруденція). Однак у більшості випадків з функцією пов’язують 

спрямований вплив системи (структури, цілого) на конкретні сторони 

зовнішнього середовища
1
.  

З погляду Є.В. Бурлай, функція – це спосіб, прояв активного й ефек-

тивного існування елементу системи, в результаті якого інші елементи і 

система в цілому набувають необхідних якостей та дістають змогу нор-

мально (оптимально) існувати і функціонувати (стверджуватися, розви-

ватися, нарощувати зовнішню експансію, виконувати власні специфічні 

                                                           
1
 Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / за ред. О.В. Зайчук, 

Н.М. Оніщенко. Київ: Юрінком Інтер, 2006. С. 316. 
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функції тощо). Функціональність права вчений вбачає в його ефекті
1
. 

Разом з тим вченими наголошується на необхідності поділу функ-

цій права на соціальні (напрямки взаємодії права та інших соціальних 

явищ як єдності форми і змісту – ідеологічна, економічна, політична 

функція та ін.) та спеціально-юридичні (напрямки власне правового 

впливу на суспільні відносини – регулятивна та охоронна функції)
2
. 

У філософських виданнях під функціями предметів, речовин або 

явищ пропонується розуміти форми їх впливу на інші предмети, речо-

вини чи явища. Як наголошує В.П. Тугаринов, функціональний підхід 

полягає в тому, що дослідник відволікається від конкретного носія дос-

ліджуваних функцій, від їх субстрату, щоб вивчити ці функції як такі
3
. 

Відповідно у філософському словнику термін «функція» визначено як 

зовнішній вияв властивостей будь-якого об’єкта в конкретній системі 

відносин
4
. 

У свою чергу, в тлумачних словниках як української, так і російсь-

кої мов слово «функція» трактується таким чином: а) явище, яке зале-

жить від іншого явища, є формою його виявлення і змінюється відпові-

дно до його змін; б) роль, значення, призначення чого-небудь
56

. 

Екстраполяція вищезазначеного на предмет нашого дослідження 

дозволяє сформулювати гіпотезу про те, що функції рішень ЄСПЛ як 

юридичного явища можуть бути розглянуті в одному з таких значень: 

1) ефективність рішень Страсбурзького суду для національних правопо-

рядків держав-учасниць Конвенції; 2) форми впливу рішень ЄСПЛ на 

національну юридичну діяльність; 3) напрями правового впливу рішень 

Суду Ради Європи на свідомість та поведінку праводієздатних суб’єктів; 

4) напрями взаємодії рішень ЄСПЛ з правовими актами суб’єктів, наді-

лених державно-владними повноваженнями; 5) форми зовнішнього ви-

раження юрисдикційних повноважень ЄСПЛ, що визначені конвенцій-

                                                           
1
 Бурлай Є.В. Функції права. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Хар-

ків: Право, 2016. Т. 3 Загальна теорія права / редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін.; Нац. 

акад. прав. наук України; Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України; Нац. 

юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 2017. С. 825.   
2
 Загальна теорія держави і права: навч. посібник / за ред. В.В. Копєйчикова. Київ: 

Юрінком Інтер, 1998. С. 110-111. 
3
 Тугаринов В.П. Философия сознания (современные вопросы). Москва: Мысль, 

1971. С. 171. 
4
 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 5-е изд. Москва: Политиздат, 1986. 

С. 504-505. 
5
 Функція. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970-1980). 

URL: http://sum.in.ua/s/funkcija.  
6
 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. Москва: 

Альта-Принт, 2005. VIII, С.1142. 
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ними нормами; 6) роль і значення результатів волевиявлення Страсбур-

зького суду для суб’єктів правовідносин.  

Вважаємо, що для віднайдення найбільш прийнятного із вищенаве-

дених підходів до розуміння досліджуваного терміно-поняття, слід здій-

снити методологічний аналіз різних інтерпретацій феномену функцій 

правових актів та його різновидів. 

Як наголошує Т.В. Кивленок, функція притаманна кожному право-

вому акту, оскільки правовий акт являє собою волевиявлення, 

обов’язкове для виконання юридичними і фізичними особами, яким вони 

адресовані. Функції правових актів, як стверджує дослідник, випливають 

з їх природи і направлені на забезпечення визначеної для них ролі
1
.   

В аспекті розуміння поняття «функції правових актів» найбільш 

значущими для сучасної юридичної доктрини вважаються теоретичні 

положення, сформульовані С.С. Алексєєвим. З погляду вченого, в особ-

ливостях правового акта як зовнішньої форми проявляються такі його 

власні функції: 1) правові акти, покликані забезпечити повне і точне ви-

раження вміщеної в них волі; 2) вони є однією з необхідних умов право-

вого регулювання – доведення волі держави, організацій, громадян до 

відома усіх, кого вона стосується; 3) правові акти – один із найважливі-

ших засобів і джерел правової пропаганди та правового виховання
2
. 

Поділяючи наведений підхід, П.А. Корольков доходить висновку, 

що в рамках національної правової системи постанови ЄСПЛ викону-

ють дві основні функції. Перша пов’язана з розглядом компетентними 

органами відповідної правової позиції, що закріплена в постанові 

ЄСПЛ. Друга функція пов’язана з розглядом постанов Страсбурзького 

суду як юридичного факту, що є підставою для виникнення, зміни чи 

припинення матеріальних або процесуальних відносин
3
.   

На функції рішення суду як процесуального юридичного факту на-

голошує і О.Г. Братель. З погляду дослідника, рішення суду дійсно віді-

грає роль юридичного факту (як процесуального, так і матеріально-

правового характеру), що виступає як завершальний елемент юридично-

фактичного складу в механізмі правового регулювання суспільних від-

носин та призводить не лише до відповідних матеріально-правових нас-

                                                           
1
 Кивленок Т.В. Функции атипичных правовых актов. URL: https://wiselawyer.ru/ 

poleznoe/35380-funkcii-atipichnykh-pravovykh-aktov. 
2
 Алексеев С.С. Общая теория права. Том II. Москва: Юридическая литература, 1982. 
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3
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лідків, але й виконує цілий ряд функцій процесуального характеру. Для 

ухваленого судом рішення, на переконання правника, можуть бути при-

таманні такі функції ‒ процесоутворююча, процесоприпиняюча, преце-

дентоформуюча
1
. 

Аналіз зазначеного дає підстави стверджувати, що правниками фа-

ктично наголошується на тому, що правовому акту (в тому числі рішен-

ню суду) одночасно приналежні функції джерела права, юридичного 

факту, а також джерела правового виховання й засобу впливу на свідо-

мість людей. Однак, зважаючи на обраний нами підхід до розуміння рі-

шень ЄСПЛ як юридичних документів, їх розгляд у якості юридичних 

фактів уважаємо неприйнятним. На наше переконання, самі по собі рі-

шення як національних судів, так і Суду Ради Європи не є юридичними 

фактами (діями чи подіями), а є лише їх документальним вираженням 

(підтвердженням) та засобами інформації для відповідних адресатів.  

У зв’язку із зазначеним слушною видається позиція І.А. Сердюка, 

який зауважує, що юридичний документ – це матеріальний носій право-

вої інформації
2
. 

У свою чергу, О.В. Галкіна пропонує виокремлювати загальні фун-

кції, що притаманні всім правовим актам, та спеціальні, притаманні ко-

жному окремому різновиду правового акта, які відображають його спе-

цифічні (відмінні) риси. На думку правника, загальні функції правових 

актів визначають механізм впливу різних актів на суспільні відносини 

та їх суб’єкти, а також дозволяють визначити їх роль у механізмі право-

вого регулювання. Значна кількість правових актів містить у собі діючі 

елементи правової системи – юридичні норми, індивідуальні приписи, 

що викликають певні зміни в суспільних відносинах, на які спрямована 

їх дія. Причому таку дію вони здійснюють не поодинці, а у взаємодії з 

іншими правовими актами. Як наголошує дослідник, лише у тісному 

взаємозв’язку один із одним правові акти реалізують свої функції; тобто 

функціонування кожного правового акта здійснюється в системі з ін-

шими правовими актами
3
. 
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Схожу позицію щодо предмета дослідження висловлює 

М.В. Ісаков, який диференціює функції правових актів на: а) загальні, 

притаманні всім правовим актам; б) спеціальні, що властиві кожному 

різновиду правових актів та які конкретизують їх службову роль в стру-

ктурі правової політики
1
. 

Однак вважаємо, що зазначений методологічний підхід до класифі-

кації функцій правових актів на загальні та спеціальні не є прийнятним 

для характеристики постанов ЄСПЛ, зважаючи на те, що результати во-

левиявлення Суду Ради Європи є унікальним та складним юридичним 

феноменом, якому притаманні функції одночасно декількох різновидів 

правових актів (як правозастосовного, так і правоінтерпретаційного). В 

той же час правові акти Страсбурзького суду як юридичні інструменти, 

що забезпечують належне виконання юрисдикційних повноважень 

ЄСПЛ, не можуть мати загальних функцій всіх існуючих видів правових 

актів. 

На переконання М.М. Карабекова, функції правових актів, як засо-

бів здійснення правової політики, тісно пов’язані та залежать від різних 

стадій правового регулювання. Правові акти, як стверджує правник, 

спрямовані на досягнення певного юридичного ефекту та використову-

ються як засоби здійснення регулятивного впливу на суспільні відноси-

ни. До функцій правових актів, з погляду дослідника, слід віднести: ре-

гулятивну, правореалізаційну, охоронну, цільову, інформаційну, моти-

ваційну, інтерпретаційну, системоутворюючу
2
.  

Варто зауважити, що вченим однією із функцій правових актів вио-

кремлюється цільова. Однак у доктрині права все ж пропонується роз-

межовувати функції та цілі правових актів, не заперечуючи їх сутнісної 

близькості. 

Так, наприклад, з погляду О.В. Шопіної, ціль правових актів є під-

сумком інтелектуально-вольової діяльності людини і полягає в тому, 

щоб якомога повніше відобразити бажаний для суб’єкта результат. Вона 

безпосередньо пов’язана з процесом і результатами діяльності людини 

або організації та може бути визначена у формі задачі, мотиву, напряму. 

Категорія «функція правового акта», як зауважує вчений, відповідає на 

такі питання: «чому слугує цей акт?», «яким є його призначення та роль 

у механізмі правового регулювання?» Відповідаючи на ці запитання, 
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дослідник наголошує, що функції правових актів покликані відображати 

основні риси правових актів, що випливають з їх природи і спрямовані 

на виконання їх суспільної ролі. Під функціями актів, як стверджує пра-

вник, також слід розуміти основні напрями впливу на суспільні відно-

сини, що визначаються їх сутністю, цілями та призначенням у суспільс-

тві
1
. 

Загалом поділяючи підхід автора щодо розуміння категорії «функ-

ції правових актів», дискусійним вважаємо твердження правника про 

доцільність та коректність вживання в науковому обігу поняття «ціль 

правових актів». Для з’ясування цього питання скористаємося пізнава-

льними можливостями таких категорій, як «ціль» та «засіб». 

Ціль, як зазначається у філософському енциклопедичному словни-

ку, – це ідеальний образ майбутнього, бажаного результату людської ді-

яльності. Ціль є безпосереднім спонукальним мотивом діяльності лю-

дини, що визначає і мобілізує її волю. Процес формування і реалізації 

цілі називається цілепокладанням
2
. Подібним чином трактується ця ка-

тегорія і в Академічному тлумачному словнику української мови, в 

якому слово «ціль» інтерпретується як те, до чого прагнуть, чого нама-

гаються досягти; мета
3
. 

Аналіз викладеного дає підстави стверджувати, що ціль, як бажа-

ний результат, може бути визначена лише людиною, відповідно цілепо-

кладання – це процес виключно людської діяльності.  

У свою чергу, термін «засіб» у Великому тлумачному словнику су-

часної української мови трактується як те, що служить знаряддям у 

якій-небудь дії, справі
4
. Схожий підхід до розуміння слова «засіб» про-

слідковується і при здійсненні характеристики такого юридичного фе-

номену, як «правові засоби». На підтвердження зазначеного наведемо 

позицію А.В. Малько, який правові засоби пропонує розуміти як право-

ві явища, вираженням яких є інструменти (встановлення) і діяння (тех-

нології), за допомогою яких задовольняються інтереси суб’єктів права, 

забезпечується досягнення соціально корисних цілей
5
. 
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Зазначене дозволяє стверджувати, що засоби є нічим іншим ніж 

знаряддями або інструментами, що використовуються людиною задля 

досягнення визначеної нею мети (цілі).  

Отримані результати дослідження термінів «ціль» та «засоби» од-

нозначно дозволяють дійти висновку, що ціль, або мета, може бути при-

таманна лише волевиявленню судді Страсбурзького суду, яке відобра-

жене в рішенні ЄСПЛ. А оскільки всі рішення Суду Ради Європи є ви-

ключно актами-документами, тобто засобами досягнення цілей Страс-

бурзького Суду, а не актами-діями, які мають конклюдентну форму ви-

раження (наприклад, застосування зброї працівником поліції), у них не 

може бути цілі. 

Методологічно коректною та найбільш змістовною, на наш погляд, 

є дефініція досліджуваного поняття, запропонована Л.Р. Макаровою, 

яка доходить висновку, що під загальнотеоретичною категорію «функції 

правових актів» слід розуміти основні напрями впливу правових актів 

як засобів реалізації державно-правової політики в різних сферах суспі-

льного життя на правосвідомість і поведінку право-дієздатних суб’єктів, 

що є об’єктивно необхідними для забезпечення ефективного функціо-

нування механізму правового регулювання. З погляду дослідника, фун-

кції правових актів, як універсальне родове поняття теорії права, харак-

теризують такі суттєві ознаки: 1) вони являють собою основні напрями 

впливу правових актів на правосвідомість і поведінку право-дієздатних 

суб’єктів; 2) у них (через них) відображається сутнісний аспект право-

вих актів; 3) вони є об’єктивно необхідними для забезпечення ефектив-

ного функціонування механізму правового регулювання
1
. 

Зважаючи на те, що в національній юридичній науці відсутні ком-

плексні дослідження функцій правових актів, логічним наступним ета-

пом уважаємо висвітлення результатів наукових пошуків вчених, які до-

сліджували функції окремих різновидів волевиявлення суб’єктів, що на-

ділені державно-владними повноваженнями, зокрема правоінтепрета-

ційного та правозастосовного актів. 

Розглядаючи сутність та межі дії актів офіційного тлумачення, 

А. М. Шаранов зауважив про таке: 1) в доктрині права відсутня загальна 

теорія функцій актів тлумачення норм права; 2) автори описують пере-

важно функції інтерпретаційних актів судових органів; 3) ніхто з науко-

вців не виділяє ознак функцій актів тлумачення; 4) немає науково об-

ґрунтованої дефініції цього поняття; 5) досить обмеженими є класифі-

кації функцій актів тлумачення та поділ їх на окремі види; 6) нерідко 
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ототожнюють функції права і функції інтерпретаційних актів 
1
. 

Врахувавши деякі із зазначених вище прогалин доктрини права, 

Н.Я. Лепіш виокремлює такі ознаки функцій актів офіційного юридич-

ного тлумачення: 1) у функціях виражається активна, динамічна роль 

актів тлумачення в інтерпретаційній та юридичній практиці загалом (ре-

гулювання, закріплення, охорона, розвиток) суспільних відносин; 2) про 

функціонування актів тлумачення можна говорити лише в тому випад-

ку, коли маються на увазі чинні суб’єкти юридичної практики (правот-

ворчої, практики реалізації права, інтерпретаційної практики, судової 

тощо); 3) функція актів тлумачення – це відносно відособлений напря-

мок більш-менш однорідного впливу (регулятивний, компенсаційний 

тощо) на ті чи інші сфери (економічну, політичну, соціальну, духовну та 

ін.) суспільного життя; 4) функції безпосередньо пов’язані із завдання-

ми та цілями, що стоять перед інтерпретатором. Тому вони завжди ста-

новлять собою цілеспрямований вплив актів офіційного тлумачення на 

реальну дійсність; 5) до функцій зараховують лише позитивні, прогре-

сивні напрямки впливу актів офіційного тлумачення на всі сфери жит-

тєдіяльності людей, колективів та організацій. Негативний вплив потрі-

бно розглядати як дисфункції; 6) у функціях предметно конкретизують-

ся властивості актів офіційного юридичного тлумачення 

(обов’язковість, гарантованість), їх зміст (нормативні, казуальні 

роз’яснення) і форми (наприклад, постанови Конституційного Суду 

України); 7) на функції актів офіційного тлумачення істотно впливає їх 

структура і навпаки; 8) у функціях інтерпретаційних актів відобража-

ється їх роль, загальносоціальне і спеціально-юридичне призначення у 

правовому регулюванні суспільних відносин
2
.  

Зазначене дозволяє стверджувати, що правник під функціями актів 

тлумачення одночасно пропонує розуміти: а) роль та призначення актів 

тлумачення; б) зовнішню форму вираження позитивних дій суб’єктів 

тлумачення норм права; в) напрями впливу актів тлумачення на різні 

сфери суспільного життя та реальну дійсність; г) конкретизовані юри-

дичні властивості актів офіційного тлумачення.  

Однак вважаємо, що з методологічної точки зору слід чітко розме-

жовувати функції правового акта та його юридичні властивості, зважа-

ючи на усталене розуміння останніх як характерних ознак юридичного 

                                                           
1
 Шаранов А.Н. Сущность и пределы (сферы) действия актов официального юриди-

ческого толкования (проблемы теории и практики): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. 

Ярославль, 2004. С. 80-81. 
2
 Лепіш Н.Я. Функції актів тлумачення норм права. Науковий вісник Львівського 

державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2013. № 2. С. 490. 
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феномену, сукупність найбільш значущих з яких дозволяє сформулюва-

ти дефініцію досліджуваного поняття. Втім, немає підстав заперечувати 

взаємопов’язаність цих понять з урахуванням того, що функції відобра-

жають лише суттєві властивості явища правової дійсності. 

Така позиція підтверджується і умовиводами О.В. Галкіної, з пог-

ляду якої функції правових актів відображають основні риси правових 

актів, які випливають з їх природи та направлені на забезпечення визна-

ченої ним ролі. Як стверджує вчена, під функціями правових актів та-

кож слід розуміти основні напрямки впливу на суспільні відносини, що 

визначаються їх сутністю, цілями і призначенням в суспільстві
1
.    

Разом з тим дискусійним вважаємо твердження Н.Я. Лепіш про те, 

що на функції актів офіційного тлумачення впливає їх структура (внут-

рішня побудова, форма), оскільки остання, як правило, є або норматив-

но визначеною (наприклад, вимоги до структури рішення Конституцій-

ного Суду України визначені ст. 89 Закону України «Про Конституцій-

ний Суд України») або усталеною, що жодним чином не може змінюва-

ти значення результатів волевиявлення уповноваженого суб’єкта чи на-

прями його впливу на суспільні відносини.  

З цього приводу більш доречним вважаємо висновок 

С.С. Алексєєва, який наголошує на тому, що функції правових актів 

проявляються в їх особливостях як зовнішньої форми вираження
2
. 

В ході дослідження охоронних правозастосовних актів 

К.М. Княгинін справедливо наголошує на тому, що дефініція поняття 

«функція» повинна в будь-якому випадку підкреслювати те, що функція 

є відображенням деяких якостей самого об’єкта, який функціонує, його 

природу, що вона проявляє себе у взаємодії предметів один з іншим, а 

також те, що функція є цілеспрямована активність якого-небудь об’єкта. 

В будь-якій взаємодії різноякісних об’єктів можна виділити активну 

(впливову) та пасивну (сприймаючу) сторони. Але виконувати певну 

функцію буде при цьому впливова (в рамках цієї взаємодії) сторона. Під 

якимось певним кутом зору при будь-якій взаємодії функціонує (здійс-

нює вплив) одна сторона, тому і розуміти під функцією необхідно ско-

ріше не просто дію об’єкта чи взаємодію об’єктів, а вплив об’єкта на 

об’єкт
3
. 
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 Алексеев С.С. Общая теория права. В двух томах. Том ІІ. Москва: Юрид. лит., 

1982. С. 196. 
3
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Більш широко зміст цієї категорії розглядає О.В. Пунько, який за-

уважує, що «функція», виступаючи як узагальнене збірне поняття, най-

більш повно, рельєфно проявляє себе в єдності двох моментів: призна-

чення правозастосовних актів у суспільстві та основних напрямках їх 

впливу на суспільні відносини
1
. Ще більш широке трактування дослі-

джуваної категорії пропонує А.О. Травкін, стверджуючи, що в функціях 

конкретизуються властивості правозастосовних актів, відображаються їх 

соціальна і субстанційна ролі, результати діяльності суб’єктів і учасників 

правозастосування, які ставлять перед собою певні цілі та завдання
2
.   

В цілому погоджуючись з вищезазначеними позиціями вчених що-

до можливих підходів до розуміння поняття «функції правозастосовних 

актів», зазначимо, що викликає заперечення лише твердження, що в фу-

нкціях відображаються результати діяльності суб’єктів застосування 

норм права, оскільки таким результатом є самі правові акти, а не їх фу-

нкції.   

В юридичній науці не існує усталеного підходу і до визначення та-

ких тотожних за своїм змістом категорій, як «функції судового рішен-

ня» та «функції судового акту».  

Так, з погляду Д.С. Семікіна, під функцією судового акта слід ро-

зуміти визначені їх цілями і специфічними властивостями основні на-

прямки впливу на суспільні відносини
3
. Даний підхід кореспондується з 

одним із наведених вище та критично оцінений нами, за якого у судових 

актів є цілі, що обумовлюють його функції.  

У свою чергу, М.Є. Молодкін пропонує розуміти сутність функцій 

судових актів зважаючи на їх видову диференціацію. Так, з погляду до-

слідника, соціальні функції судових актів відображають їх призначення 

при вирішенні тих або інших соціальних задач, а власне юридичні фун-

кції відображають роль судових актів безпосередньо в процесі правово-

го регулювання (при вирішенні техніко-юридичних задач при правореа-

лізації)
4
. Однак слід зауважити, що, незважаючи на розподіл функцій 

судових актів на дві категорії, автор загалом зводить їх призначення та 

роль до засобів, умовно називаючи більшість функцій судових актів 
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«інструментальними».  

Також під функціями судових рішень пропонується розуміти ком-

плекс взаємопов'язаних організаційно-правових наслідків, які обумов-

люють досягнення закріпленої в рішенні суду матеріальної цілі. На дум-

ку С.В. Васильєва, запропоноване поняття вказує на те, що тільки в тео-

ретичному плані можливим є відокремлений розгляд функцій судового 

рішення, оскільки це допомагає більш чітко зрозуміти основні аспекти 

впливу судового рішення на суспільні відносини, тоді як на практиці мо-

жна говорити про одночасний, взаємообумовлений прояв функцій
1
. 

Таким чином, автором наголошується на тому, що уособленням 

функцій рішень суду є не тільки їх вплив на правовідносини, але й ре-

зультат такого впливу, який, на наше переконання, більше характеризує 

ефективність судового рішення.  

Подібних висновків доходить і Л.М. Завадська, яка стверджує, що 

питання функцій судового рішення – це лише один із аспектів більш 

широкої проблеми дії рішення суду, яка може розглядатися як з точки 

зору його правових наслідків (законна сила рішення, його обов'язко-

вість) та функцій, так і в плані досягнення цілей, які стоять перед су-

дом
2
.  

Така позиція правника актуалізує питання про взаємозв’язок існую-

чих функцій суду та функцій його правових актів. 

З цього приводу вбачаємо слушною думку М.А. Тузова, який наго-

лошує, що функції органів судової влади мають прямий чи непрямий 

зв'язок з судовими актами органів цієї влади, які є документальною фо-

рмою об’єктивного вираження їх сутнісних проявів (тобто функцій) в 

державно організованому суспільстві. Отже, з погляду вченого, при роз-

гляді питання функцій судових органів слід враховувати не тільки наяв-

ні зв’язки між ними, але й зв’язки з актами органів судової влади, що 

забезпечує більш широке та глибоке розуміння правосудного значення 

судових актів, ніж лише розуміння їх як резолютивних судово-

процесуальних документів
3
.  

Погоджуючись з позицією автора, зауважимо, що функції постанов 

ЄСПЛ пов’язані не лише з функціями Страсбурзького суду як міжнаро-

дної судової інституції, але й з цілями та завданнями, що поставлені Ра-
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дою Європи перед ЄСПЛ у сфері захисту прав людини. 

Разом з тим І.С. Метлова доходить висновку, що як основні напря-

мки впливу рішень на правову дійсність функції рішень ЄСПЛ тісно 

пов’язані з функціями права, оскільки між цими явищами є ряд схожих 

рис. Так, наприклад, схожим є об’єкт впливу, а також спрямованість 

функцій на досягнення загальних цілей у кінцевому результаті. На пе-

реконання правника, сутність функцій рішень ЄСПЛ обумовлена тим, 

що вони поєднують в собі і деякі функції права (оскільки вміщують в 

собі нормативні положення), і функції судових правозастосовних актів, 

а також функції актів тлумачення. Відповідно, на думку автора, функції 

рішень ЄСПЛ – це напрямки правового впливу ухвалених Страсбурзь-

ким судом правових актів, що вміщують нормативні положення, на пра-

вову систему держав-учасниць Конвенції, відображаючи роль Суду Ра-

ди Європи як органу міжнародного правосуддя
1
.   

Не заперечуючи в цілому ідею правника щодо взаємозв’язку функ-

цій права та функцій рішень ЄСПЛ, дискусійною вважаємо його аргу-

ментацію з приводу того, що рішення Страсбурзького суду вміщують 

нормативні положення, зважаючи на відсутність нормотворчих повно-

важень в Суду Ради Європи. Вважаємо, що більш коректно вести мову 

про те, що рішення Страсбурзького суду є однією із форм буття права, 

змістом якого (рішення) і є право, тобто справедливість втілена в життя. 

Заперечної оцінки заслуговує і позиція правника щодо об’єкту впливу 

рішень ЄСПЛ, яким є скоріше не вся правова система (як комплекс вза-

ємозалежних і узгоджених юридичних засобів, призначених для регу-

лювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, що виникають 

внаслідок такого регулювання
2
), а лише її деякі складові, якими є право-

свідомість та правова поведінка суб’єктів права.   

Враховуючи усі вищевикладені теоретичні положення, а також ме-

ту Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, визна-

чену в преамбулі цього міжнародного договору, обґрунтованою вважа-

ємо таку дефініцію досліджуваного правового явища: «функції постанов 

Суду Ради Європи – це основні напрями впливу результатів волевияв-

лення ЄСПЛ на свідомість і поведінку право-дієздатних суб’єктів з ме-

тою гарантування конвенційних прав і основоположних свобод людини, 

що перебуває під юрисдикцією держави-учасниці Конвенції». Одной-

менному поняттю притаманні такі суттєві ознаки: а) являють собою на-
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прями багатоаспектного впливу результатів волевиявлення ЄСПЛ; 

б) об’єктами такого впливу є правосвідомість і поведінка суб’єктів, 

яким адресовані правові акти Страсбурзького Суду; в) є відображенням 

юридичних властивостей рішень Суду Ради Європи, що випливають з їх 

природи; г) безпосередньо пов’язані з компетенцією Страсбурзького 

Суду; д) за умови їх ефективного здійснення сприяють утвердженню 

європейських стандартів дотримання прав і свобод людини, визначених 

Конвенцією. 

Формулювання дефініції та визначення ознак досліджуваного по-

няття з усією необхідністю вимагає з’ясування тих конкретних функцій, 

які притаманні постановам ЄСПЛ як результату волевиявлення цієї мі-

жнародної судової інституції, що апріорі не можливе без урахування 

надбань правничої науки з цього питання.   

Передусім вважаємо за доцільне розглянути результати наукових 

праць тих вчених, предметом дослідження яких були загальносоціальні 

та спеціально-юридичні функції правових актів. 

Як наголошує О.В. Галкіна, на особливу увагу заслуговують зага-

льні функції правових актів, до яких відносяться: системоутворююча, 

регулятивна, інформаційна, ідеологічно-виховна
1
. Схожих висновків 

доходить і М.В. Ісаков, який виокремлює тотожні функції правових ак-

тів як засобів правової політики
2
. 

Загалом не заперечуючи твердження правників щодо більшості ви-

окремлених функцій правових актів, дискусійною уважаємо пропонова-

ну правниками системоутворюючу функцію, що, на переконання 

О.В. Галкіної, полягає у включенні нормативно-правових актів всіх рів-

нів, правозастосовних, інтерпретаційних, а також договірних актів в 

єдину систему. Із зазначеного випливає, що кожен правовий акт є еле-

ментом існуючої системи актів, а отже він не виконує функцію утво-

рення такої системи,  а скоріше її доповнює (наповнює).  

Дещо іншу позицію з приводу досліджуваного нами питання має 

М.М. Карабеков, який виокремлює такі загальні для всіх правових актів 

функції: 1) регулятивну, що виявляється у встановленні певних правил 

поведінки для різних суб’єктів; 2) правореалізаційну, що виявляється в 

практичному забезпеченні реалізації норм та характерна для правових 

актів різних відомчих органів і працівників правозастосовних структур; 

3) охоронну, що виражається в забезпеченні дотримання юридичних 

норм і здійснення правозастосовної практики, превентивному характері 

                                                           
1
 Галкина О.В. Зазнач. твір. С. 18. 

2
 Исаков Н.В. Правовая политика современной России: проблемы теории и практи-

ки: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01. Ростов-на-Дону, 2004. С. 26.   
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впливу на поведінку людей; 4) функцію визначення цілі, що виявляється 

у формуванні цілі правового регулювання, містить ідеальну модель пра-

вовідносин, визначену в юридичних документах; 5) інформаційну, яка 

визначає правові акти засобами, що є носіями інформації; 

6) мотиваційну, що виявляється у впливі правових актів на поведінку 

людини, орієнтуючи її діяльність на досягнення визначеної соціально-

корисної мети або забороняючи вчинення певної дії; 7) інтерпретаційну, 

що дозволяє донести смислове навантаження певного правового акта за 

допомогою додаткових правових засобів (актів тлумачення); 

8) системоутворюючу, яка визначає ієрархічну підпорядкованість пра-

вових актів, їх класифікацію; відображає відповідність правових доку-

ментів рівням і компетенції їх дії, що пов’язано з принципом поділу 

влади; передбачає створення єдиного правового простору, в рамках яко-

го правові акти вибудовуються в єдину систему права
1
. 

Критичне осмислення зазначеного дозволяє зробити такі зауважен-

ня та уточнення: а) методологічно некоректним уважаємо підхід вчено-

го, за якого окремі функції різних правових актів ним віднесено до зага-

льних; б) правником не розмежовуються функції правових актів та фун-

кції суб’єктів, що уповноважені їх ухвалювати. Так, наприклад, функції 

застосування норм права та їх інтерпретація притаманні відповідним 

суб’єктам правозастосування та правотлумачення, а не правовим актам, 

що є лише засобами досягнення таких цілей; в) уважаємо звуженим ро-

зуміння охоронної функції правових актів, що, на наше переконання, 

полягає не тільки в забезпеченні дотримання правових норм та запобі-

гання їх порушенням, але й відновленні порушених прав людини, при-

пиненні триваючих порушень таких прав, а також притягненні до юри-

дичної відповідальності винних осіб; г) дискусійним уважаємо виокре-

млення функції визначення цілі правового регулювання, що, як заува-

жувалося попередньо, може бути виключно результатом людської дія-

льності, а не функцією правового акта; д) зважаючи на достатньо уста-

лене розуміння реалізації норм права як процесу втілення правових 

норм у фактичній поведінці (діяльності) суб’єктів, не поділяємо пози-

цію вченого щодо виокремлення правореалізаційної функції правових 

актів.  

Як нами вже наголошувалося, постанови ЄСПЛ мають дуальну 

юридичну природу, тобто мають властивості як правоінтерпретаційно-

го, так і правозастосовного актів, а отже логічним вважаємо виокрем-

лення належних функцій саме цих різновидів правових актів. 

                                                           
1
 Карабеков М.М. Функции правовых актов в механизме правового регулирования. 

Юристъ-Правоведъ. 2010. № 1. С. 21-24. 
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Так, наприклад, на переконання Н.Я. Лепіш, загалом можна виок-

ремити такі функції актів тлумачення норм права: конкретизації, уточ-

нення нормативних приписів; забезпечення єдності законності; запере-

чення довільного застосування нормативних приписів; забезпечення 

безперервності правового регулювання; сигналізування про наявні не-

доліки в нормативно-правових актах; підвищення рівня правової куль-

тури; правозабезпечувальну функцію
1
.  

Аналіз наведеного умовиводу вченого дозволяє висловити такі су-

дження:  

а) зважаючи на те, що акт тлумачення норм права є засобом досяг-

нення цілі суб’єкта тлумачення, конкретизація або уточнення нормати-

вних приписів є скоріше функцією останнього, а не правоінтерпрета-

ційного акта; разом з тим поділяємо підхід тих правників, які розмежо-

вують тлумачення та конкретизацію норм права, заперечуючи останню 

як мету ухвалення акту тлумачення;  

б) враховуючи підхід правника до розуміння функції «забезпечення 

єдності законності» як усунення відмінностей у розумінні та застосу-

ванні законодавства, вважаємо, що більш коректною є функція «забез-

печення правозастосовної єдності»;  

в) недостатньо обґрунтованою є позиція дослідника щодо виокрем-

лення такої функції актів тлумачення, як «заперечення довільного за-

стосування нормативних приписів», сутність якої зводиться до недопу-

щення випадків використання законодавчих неточностей у своїх інте-

ресах. Вважаємо, що за такого підходу має йтися про функцію «уник-

нення довільного застосування норм права», тобто забезпечення одна-

кового розуміння і застосування норм права на всій території держави в 

аспекті принципу законності;  

г) запропоноване автором розуміння правозабезпечувальної функції 

актів тлумачення за своїм змістом збігається з попередньо зазначеною 

ним функцією «забезпечення єдності законності», що вказує на недоці-

льність її виокремлення;  

д) некоректним уважаємо виокремлення функції забезпечення без-

перервності правового регулювання, оскільки акт тлумачення може 

здійснювати таку функцію лише в єдності з тією нормою, яка тлума-

читься, але не самостійно. 

Досліджуючи функції правозастосовних актів, О.В. Пунько дохо-

дить висновку, що функції правозастосовних актів найбільш доцільно 

розглядати аналогічно функціям права, тобто розподіляти їх на загаль-

                                                           
1
 Лепіш Н.Я. Функції актів тлумачення норм права. Науковий вісник Львівського 

державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2013. № 2. С. 488-489. 
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носоціальні та спеціально-юридичні. До групи загальносоціальних вче-

ним віднесені такі функції: фіксації, динамічну, управління, інформа-

ційну, виховну. До числа спеціально-юридичних функцій правозастосо-

вних актів дослідник відносить функції юридичного факту, індивідуалі-

зації суб’єктивних прав та обов’язків, функцію конкретизації юридич-

них норм, а також правозабезпечувальну та правокомпенсуючу функ-

ції
1
. 

Підхід до розподілу усіх функцій правозастосовних актів на загаль-

носоціальні та спеціально-юридичні поділяє і А.О. Травкін. Однак, на 

відміну від попереднього дослідника, до загальносоціальних ним відне-

сено політичну, економічну, соціальну, ідеологічну, демографічну, еко-

логічну та інші функції, що відображають здатність цих правозастосов-

них актів впливати на різні сфери суспільного життя. Спеціально-

юридичними функціями правозастосовних актів, на думку правника, є 

фіксуюча, регулятивно-орієнтуюча, правоконкретизуюча, правозабезпе-

чувальна, превентивна, правовідновлювальна, компенсаційна, каральна, 

праводоповнююча, контрольна, координаційна, правотворча та інші фу-

нкції, які вказують на їх роль в механізмі правового регулювання суспі-

льних відносин
2
. 

Розглянувши судження вчених про досліджуване правове явище, 

дозволимо собі зробити деякі уточнення та зауваження:  

а) поділяємо наукову позицію про взаємозв’язок функцій права та 

функцій правозастосовних актів, оскільки останні є однією із форм бут-

тя права, а також розподіл функцій на загальносоціальні та спеціально-

юридичні. Водночас недостатньо обґрунтованим вважаємо твердження 

щодо віднесення до загальносоціальних функцій правозастосовних актів 

динамічної, управлінської та функції фіксації, що в загальній теорії пра-

ва до таких не відносяться. Соціальними функціями права традиційно 

визнаються економічна, політична, ідеологічна (виховна), екологічна, 

соціальна, інформаційна;  

б) не можна повною мірою погодитися з тим, що загальносоціальна 

динамічна функція правозастосовного акта полягає у виникненні, мо-

дифікації та припиненні конкретних видів правовідносин та відповідних 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, що по суті є функцію юри-

дичного факту, яку О.В. Пуньком одночасно віднесено і до спеціально-

                                                           
1
 Пунько О.В. Функції правозастосовних актів. Науковий вісник Ужгородського на-

ціонального університету. Серія Право. 2015. Випуск 31. Том 1. С. 35. 
2
 Травкин А.А. Сущность и сферы (пределы) действия правоприменительных актов 

(проблемы теории и практики): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Владимир, 

2008. С. 14-15. 
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юридичних. Динамічною функцією вважають регулятивну функцію, що 

виражається у впливі права на суспільні відносини, яке приводить їх у 

рух (динаміку); 

в) дискусійними уважаємо висновки правників про те, що правоза-

стосовний акт, який по суті є юридичним документом, здійснює функ-

цію управління, правоконкретизації, контрольну чи координаційну фун-

кції, оскільки такі функції притаманні лише суб’єктам, які уповноважені 

на виконання функцій держави, а правозастосовні акти є лише засобами 

для їх здійснення; 

г) загалом не заперечуючи існування превентивної, правовідновлю-

вальної, компенсаційної та каральної функцій правозастосовних актів, 

більш прийнятним вважаємо їх включення до ширшої за обсягом кате-

горії, якою є правоохоронна функція. 

Принагідно зазначимо, що в сучасній доктрині права не існує єди-

ного підходу і до видової диференціації функцій судового рішення.  

Так, зокрема, С.В. Васильєв акцентує лише на трьох функціях судо-

вого рішення: 1) охоронній; 2) індивідуального регулювання поведінки; 

3) виховній
1
, що вказує на звужений підхід правника до характеристики 

цього явища правової дійсності.  

У свою чергу, Д.С. Семікін пропонує виокремлювати більш широ-

кий перелік функцій судових рішень, а саме: регулятивну; інформацій-

ну; ідеологічну; превентивну; виховну; сигналізаційну; правовстанов-

люючу; правоохоронну; доповнювально-корегувальну; правовідновлю-

вальну; функцію «юридичного факту»
2
.  

За результатами комплексного дослідження функцій судових актів 

М.Є. Молодкін доходить висновку, що, оскільки судовий акт вирішує не 

тільки правові, але й соціальні задачі, слід умовно виокремлювати від-

повідні його функції. Соціальні функції судових актів слід розглядати: 

а) як засоби соціального управління, забезпечення та захисту прав і за-

конних інтересів суб'єктів права, вирішення соціально-правового конф-

лікту; б) з точки зору впливу судового правового акту на різні сфери су-

спільного життя, умовно поділяючи їх на економічні, політичні, ідеоло-

гічні та ін. До суто юридичних функцій судових актів, з погляду дослід-

ника, відносяться функції, які безпосередньо «вплетені» в процес пра-

вового регулювання, тобто відображають їх роль у забезпеченні право-

вого опосередкування суспільних відносин. Такі функції, як зауважує 

                                                           
1
 Васильев С.В. Гражданский процесс: курс лекций. Харьков: Эспада, 2010. 2015. 
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2
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правник, умовно необхідно розподіляти на два рівні: 1) функції більш 

високого рівня (правонаділення, правоохоронна, правозаповнююча, ін-

формаційно-корегуюча); 2) функції більш низького рівня «інструмента-

льні функції» (засобу індивідуально-правового регулювання, юридич-

ного факту, засобу роз’яснення змісту і дії правових приписів, засобу 

встановлення факту невідповідності норми права нормам більшої юри-

дичної сили)
1
. 

Аналіз наведених вище суджень учених щодо існуючих функцій 

судових рішень дає підстави для таких висновків:  

а) не можна повною мірою погодитися з твердженням тих правни-

ків, які наголошують на одночасному існуванні превентивної та правоо-

хоронної функцій судових рішень, оскільки сутність останньої, як наго-

лошувалося попередньо, традиційно зводиться не тільки до припинення 

триваючих порушень, відновлення порушених прав та  притягнення до 

юридичної відповідальності винних осіб, але й до запобігання порушен-

ням норм права; 

б) важливим є розмежування функцій судових рішень залежно від 

їх приналежності до правозастосовних чи правоінтерпретаційних актів. 

Так, наприклад, функцію індивідуального регулювання здійснюють ви-

ключно правозастосовні судові рішення, в той час як функція нормати-

вного регулювання притаманна правотлумачним судовим актам; 

в) певною суперечністю характеризується судження вчених про сут-

ність «інформаційно-корегувальної» або «доповнювально-

корегувальної» функції судових рішень, що зводиться до використання 

судових рішень задля удосконалення законодавства та правозастосовної 

практики. Загалом не заперечуючи існування функції удосконалення 

юридичної діяльності, вважаємо, що рішення суду саме по собі не коре-

гує (не вносить правки, виправлення) до нормативно-правових чи інших 

правових актів, а отже така назва функції судового акта є неприйнятною; 

г) дискусійним є судження М.Є. Молодкіна про існування правона-

дільної функції судових актів, яка, з погляду вченого, полягає у тому, 

що через рішення суду встановлюється склад конкретних правовідно-

син, досягається ясність та визначеність змісту і обсягу прав та 

обов’язків суб’єктів таких правовідносин. Уважаємо, що з’ясування та 

роз’яснення змісту та обсягу прав і обов’язків суб’єктів правовідносин 

відбувається при ухваленні акта тлумачення норм права, а тому більш 

коректно вести мову не про правонаділення, а про правоінтерпретацію;  

д) не поділяємо підхід тих правників, які розмежовують та окремо 
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 Молодкин Н.Е. Функции судебных актов в правовом регулировании: автореф. дис. 
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висвітлюють ідеологічну та виховну функції судових рішень, зважаючи 

на те, що вплив на правосвідомість та правомірну поведінку апріорі не 

може відбуватися без ідейно-моральних засобів (системи  ідей, що іс-

нують у формі теорій, моделей, настанов, концепцій тощо), тобто ідео-

логії. А отже, більш доцільно виокремлювати єдину ідеологічну (вихов-

ну) функцію судових актів.  

На окрему увагу заслуговують праці тих вчених, предметом дослі-

дження яких безпосередньо були функції рішень Суду Ради Європи. 

Як зауважує І.С. Метлова, рішення ЄСПЛ передусім виконують за-

гальну функцію джерела права – регулятивну, оскільки містять в собі 

правила, спрямовані на розвиток суспільних відносин, які складаються в 

державах-учасницях Конвенції, а також їх врегулювання, упорядкуван-

ня. Іншою загальною функцією рішень ЄСПЛ, наголошує правник, є 

охоронна функція, зміст якої полягає в правовому впливі рішень Страс-

бурзького суду, що спрямований на охорону (захист) прав і свобод лю-

дини, закріплених в Конвенції та протоколах до неї. Окрім загальних 

функцій, як стверджує дослідниця, рішення ЄСПЛ виконують і такі 

особливі функції: 1) тлумачення положень Європейської конвенції та 

Протоколів до неї, що включає дві підфункції: а) стандартизації уявлень 

про права людини; б) формулювання правоположень; 2) формування 

досвіду застосування Конвенції і Протоколів до неї; 3) удосконалення 

законодавства та правозастосовної практики, що включає такі під функ-

ції: а) орієнтуючу; б) превентивну; 4) удосконалення правосуддя; 

5) інформаційну функцію; 6) впливу на правосвідомість; 7) взаємодії з 

наукою, розвитку правової доктрини
1
. 

Схожу думку з цього приводу висловлює і А.А. Пархета, яким про-

понується виокремлювати такі основні функції рішень Європейського 

суду з прав людини: тлумачення положень Конвенції і протоколів до 

неї; формування досвіду їх застосування; вдосконалення законодавства, 

правозастосовчої практики та правосуддя; інформаційну; впливу на 

правосвідомість; взаємодії з наукою права й розвитку правової доктри-

ни
2
. Щоправда вченим чомусь не виокремлюються й не характеризу-

ються неосновні чи факультативні функції рішень ЄСПЛ, що супере-

чить обраному ним підходу до класифікації. 

Вищевикладене дає підстави для таких проміжних висновків: 

а) певним протиріччям характеризуються судження І.С. Метлової 

                                                           
1
 Метлова И.С. Решения Европейского Суда по правам человека в системе источни-

ков российского права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Москва, 2007. С. 120. 
2
 Пархета А.А. Специфіка застосування рішень Європейського Суду з прав людини у 

правовій системі України. Вісник Вищої ради юстиції. 2013. № 1 (13). С. 126-127.  
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щодо віднесення регулятивної та охоронної функцій рішень ЄСПЛ до 

загальних функцій, зважаючи на твердження правника про тісний взає-

мозв’язок функцій рішень ЄСПЛ та функцій права. Усталеним в загаль-

ній теорії права є віднесення регулятивної та охоронної до спеціально-

юридичних функцій права;  

б) не поділяємо позицію правника про те, що рішення ЄСПЛ здійс-

нює функцію тлумачення норм Конвенції, що є виключним повнова-

женням самого Страсбурзького суду як міжнародної судової установи, а 

не правового акта, що ним ухвалюється. Разом з тим заперечної оцінки 

заслуговує умовивід правника про те, що підфункцією тлумачення кон-

венційних норм є формування правоположень як результату правотвор-

чості Суду Ради Європи;  

в) не можна погодитися з твердженням правників про те, що однією 

з функцій рішень ЄСПЛ є формування досвіду застосування конвенцій-

них положень, оскільки «досвід», що тлумачиться в словниках як «су-

купність знань та уміння, які здобуваються в житті, на практиці»
1
, може 

бути сформованим, накопиченим або набутим лише суддями Страсбур-

зького суду, в той час як рішення, будучи актом-документом, можуть 

здійснювати тільки функцію його відображення;  

г) зважаючи на обраний нами методологічний підхід до розуміння 

функцій постанов як напрямів впливу результатів волевиявлення ЄСПЛ 

на правосвідомість та поведінку праводієздатних суб’єктів з метою га-

рантування  конвенційних прав і свобод кожної людини, уважаємо не-

доцільним виокремлення як окремої функції впливу рішень ЄСПЛ на 

правосвідомість;  

д) ураховуючи усталений підхід, що сформувався у правничій науці 

до розуміння «взаємодії» як взаємозв’язку (спільних дій) суб’єктів пра-

вовідносин, на наше переконання, більш коректно вести мову не про 

взаємодію рішень ЄСПЛ з наукою, а про функцію впливу рішень ЄСПЛ 

на національну юридичну науку, що здійснюється через свідомість вче-

них-правників. 

Зазначене вище та попередньо сформульовані умовиводи з приводу 

предмета дослідження дозволяють виокремити ті характерні функції, 

що притаманні виключно постановам ЄСПЛ як правовим актам дуаль-

ної юридичної природи. 

Зважаючи на той факт, що рішення ЄСПЛ як акти-документи є но-

сіями правової інформації (системи знакових символів), вони однознач-

но здійснюють інформаційну функцію, що відображає мовний аспект 
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розуміння результатів волевиявлення цієї міжнародної судової інстанції. 

Сутність цієї функції полягає в тому, що правовий акт Страсбурзького 

суду інформує адресатів, перед усім учасників процесу, якими є держа-

ва-учасниця Конвенції та потерпіла особа, про підстави та зміст ухвале-

ного рішення.  

З цього приводу вважаємо слушною думку О.В. Мінченко, яка за-

уважує, що філософія постмодерну, виходячи з релятивізму різних спо-

собів пізнання, інтерпретуючи реальність як «знаково-інформаційний 

«суб’єкт-суб’єктний» простір», актуалізує розуміння права як комуніка-

ції (комунікативна концепція права). Це дає змогу дійти висновку про 

правову реальність як реальність мовну, що дозволяє, аналізуючи текст 

правового акта, віднаходити право в кожній конкретній ситуації. Саме 

мова в цьому контексті виступає засобом пізнання (як і «формування») 

права
1
. 

Від інформаційної функції постанов ЄСПЛ слід відрізняти функцію 

відображення правових позицій Суду Ради Європи, що дозволяє збагну-

ти право-дієздатним суб’єктам логічний аспект ухваленого рішення, 

тобто сформовані Страсбурзьким судом умовиводи, а також спеціально-

юридичний аспект, тобто надбання європейської доктрини прав люди-

ни, що сформована суддями ЄСПЛ як вченими. 

Дотичною до вищезазначених функцій постанов Суду Ради Європи, 

але загалом самостійною, є сигналізаційна функція, сутність якої, на 

наше переконання, зводиться до того, що через сформульовану правову 

позицію як елемент рішення ЄСПЛ привертає увагу органів публічної 

влади держави до існуючих недоліків чинного національного законо-

давства та необхідності його корегування, тобто вжиття відповідних за-

ходів загального характеру як задля належного виконання конкретного 

рішення ЄСПЛ, що ухвалене по суті справи, так і недопущення наступ-

них порушень прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами 

до неї. Найбільш яскраво ця функція прослідковується при ухваленні 

Страсбурзьким судом постанов за пілотною процедурою та так званих 

квазіпілотних рішень. 

Невід’ємною функцією, притаманною постановам ЄСПЛ, уважаємо 

функцію правового виховання, що полягає у підвищенні рівня правосві-

домості суб’єктів, наділених державно-владними повноваженнями, як 

складової правової культури, а отже формування у них нової системи 

цінностей, серед яких людина, її права і свободи як найвища, покра-

щення якості правового життя, а також ступеня гарантованості держа-
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вою природних та набутих можливостей людини. Як наслідок, це приз-

водить до розширення обсягу знань службових та посадових осіб про 

зміст конвенційних норм, в їх тлумаченні Страсбурзьким судом, пере-

конаності у необхідності та корисності урахування правових позиції 

ЄСПЛ при ухваленні власних юридично-значущих рішень, набуття 

умінь користуватися спеціальним інструментарієм Суду Ради Європи. 

Неабияке значення має і регулятивна функція постанов ЄСПЛ, од-

нак вважаємо, що її розуміння має ґрунтуватися виключно на існуючій 

складній юридичній природі таких актів. Як нами вже неодноразово на-

голошувалося, постанови ЄСПЛ є об’єктивованим результатом вирі-

шення конкретної юридичної справи щодо порушення державою конве-

нційних прав і свобод людини. Про це свідчить резолютивна частина 

таких рішень Суду Ради Європи, в якій встановлюється факт правопо-

рушення, а також міститься припис адресований державі щодо необхід-

ності вжиття заходів індивідуального характеру. Саме через цей зо-

бов’язуючий припис і здійснюється індивідуальне правове регулювання 

поведінки персоніфікованих суб’єктів суспільних відносин, якими є 

держава в особі її уповноважених органів влади та скаржник.  

Водночас регулятивний вплив рішень ЄСПЛ не обмежується їх ре-

золютивною частиною, оскільки його може здійснювати і мотивувальна 

частина рішення за умови відображення в ній правової позиції Страс-

бурзького суду, що склалася на основі усталеної судової практики. Про-

те правові позиції ЄСПЛ як результат офіційного тлумачення конвен-

ційних норм не здійснюють самостійного регулювання суспільних від-

носин і лише у сукупності з положеннями Конвенції можуть мати нор-

мативний характер, зважаючи на те, що розраховані не на один випадок, 

а на всі подібні випадки застосування відповідної конвенційної норми
1
.  

А отже, при характеристиці цієї функції важливим є усвідомлення 

того, що рішення ЄСПЛ здійснюють як індивідуальне регулювання, що 

обумовлює вжиття державою-відповідачем заходів індивідуального ха-

рактеру, так і нормативне в аспекті необхідності вжиття відповідними 

уповноваженими органами державної влади, їх службовими і посадови-

ми особами, належних заходів загального характеру з метою всебічної 

імплементації рішення ЄСПЛ в національній правовій системі.  

Небезпідставно уважаємо, що постановам ЄСПЛ притаманна  пра-

возабезпечувальна функція, зважаючи на те, що такі рішення Страсбур-

зького Суду, як правові засоби, виступають дієвою гарантією конвен-

ційних прав і свобод людини. Така позиція кореспондується і з існую-

                                                           
1
 Завгородній В.А. Регулятивний вплив практики Європейського суду з прав людини 

на юридичну діяльність в Україні. Правовий часопис Донбасу. 2018. № 4 (65). С. 67. 



Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні … 

175 

чою теорією юридичних гарантій, під якими в енциклопедичних видан-

нях пропонується розуміти законодавчо закріплені засоби охорони су-

б'єктивних прав громадян і організацій, способи їх реалізації, а також 

засоби забезпечення законності і охорони правопорядку, інтересів осо-

бистості, суспільства і держави
1
.  

З цього приводу слушними убачаємо висновки П.М. Рабіновича, 

який зауважує, що спеціальними гарантіями прав і свобод людини є 

встановлені державою юридичні норми, які спрямовані на забезпечення 

прав людини, а також практична діяльність із застосування цих норм та 

правозастосовні акти відповідних органів влади
2
. Виходячи із зазначе-

ного, слід констатувати, що постанови ЄСПЛ, які за своєю правовою 

природою мають юридичні властивості і акта застосування норм права, 

також доцільно віднести до спеціальних гарантій конвенційних прав і 

свобод людини. 

Однією із функцій постанов Страсбурзького суду, що набули влас-

тивості остаточних, є охоронна, зовнішнім вираженням якої є дія рішень 

Суду Ради Європи, передусім в його резолютивній частині, на правосві-

домість і поведінку суб’єктів правоохоронної діяльності з метою відно-

влення порушених прав скаржника, припинення триваючих порушень 

прав людини, притягнення до відповідальності осіб винних у порушенні 

конвенційних прав і свобод людини та запобігання їх порушенням у 

майбутньому, а також результат цієї дії. Результативність цієї дії знахо-

дить свій вияв у юридичних наслідках для суб’єктів права: для потерпі-

лої особи – у виплаті справедливої сатисфакції та відновленні поруше-

ного права; для осіб, винних у порушенні конвенційних прав, – притяг-

нення їх до юридичної відповідальності, зокрема відшкодування матері-

альної шкоди державі у регресному порядку. 

Значимою вважаємо і функцію вдосконалення національної юриди-

чної діяльності із захисту прав людини, яка, на наше переконання, поля-

гає в урахуванні результатів правотлумачної діяльності Суду Ради Єв-

ропи щодо змісту та обсягу конвенційних прав і свобод, уповноважени-

ми суб’єктами при здійсненні правозастосовної, правоінтерпретаційної, 

правотворчої, освітньої та наукової діяльності, результатом чого є пок-

ращення її ефективності та якості.  

Як слушно з цього приводу наголошує С.Г. Стеценко, саме стан за-

конодавства, його стабільність і відповідність розвитку відносин у сус-

пільстві, рівень юридичної техніки, стан діяльності з попередження і 

                                                           
1
 Юридичні гарантії. Вільна енциклопедія «Вікіпедія». URL : https://uk.wikipedia.org/wiki. 

2
 Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпре-

тації вихідних конституційних положень). Харків: Право, 1997. С. 7-8. 
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припинення правопорушень, зокрема заходів юридичної відповідально-

сті, доступність і якість правосуддя, ефективність контролю за реаліза-

цією правових актів, є дійсними правовими гарантіями
1
. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що існуюча різноманітність функцій 

постанов ЄСПЛ вказує на ту позитивну роль, яку відіграє Страсбурзь-

кий суд в європейському правовому просторі. Завдяки авторитету 

ЄСПЛ та створеному ним ефективному механізму захисту прав людини 

вдається забезпечувати максимальний рівень імплементації норм Кон-

венції в національний правопорядок. Разом з тим виокремлення функцій 

постанов Суду Ради Європи дозволяє отримати більш цілісне уявлення 

про юридичну природу та роль правових актів ЄСПЛ, що ухвалюються 

ним по суті справи, у правовій системі України
2
.  

 

 

3.4. Окрема думка судді Європейського суду з прав людини:  

поняття і значення для правової доктрини й юридичної  

діяльності 

 

Досліджуючи юридичну природу рішень Європейського суду з 

прав людини, не можна залишити поза увагою і таке явище правової 

дійсності, як окрема думка судді, можливість висловлення якої з боку 

кожного з суддів Страсбурзького суду, які брали участь в розгляді спра-

ви, вказує на дотримання в діяльності Суду Ради Європи таких важли-

вих принципів, як об'єктивність, незалежність та всебічність. 

Інститут окремої думки судді ЄСПЛ унормовано ст. 45 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод, в якій зазначається, 

що якщо рішення у справі повністю або частково не виражає одностай-

ної думки суддів, кожний суддя має право викласти окрему думку
3
. Це 

право набуло свого нормативного закріплення і в ч. 2 правила 74 Регла-

менту ЄСПЛ, в якому зазначається, що будь-який суддя, що брав участь 

у розгляді справи, має право додати до рішення або свою окрему думку, 

що збігається чи розходиться з рішенням, або просто констатацію своєї 

                                                           
1
 Стеценко С.Г. Адміністративне право України: навч. посібник. Київ: Атіка, 2007. 

С. 195. 
2
 Завгородній В.А. Функції рішень Європейського суду з прав людини. Науковий віс-

ник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2015. № 4. С. 114. 
3
 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 

(зі змінами, відповідно до положень Протоколу № 14). URL: https://www.echr.coe.int/ 

Documents/Convention_UKR.pdf. 
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незгоди
1
.  

А отже, судді Страсбурзького суду, керуючись внутрішнім переко-

нанням, наділені можливістю висловлення власної правової позиції що-

до ухваленого колегіальним способом рішення. Однак значення окре-

мих думок суддів Суду Ради Європи залишається юридично невизначе-

ним, а їх висловлення зумовлює наукову дискусію щодо їх ролі в прак-

тиці ЄСПЛ. 

Поняття і значення окремих думок суддів попередньо досліджували 

такі вчені: Д.А. Басангов, В.П. Бєлоусов, О.С. Бісюк, О.М. Верещагін, 

М.П. Гнідіна, М.А. Жадяєва, А.Л. Кононов, О.Г. Кушніренко, В.О. Лу-

чін, Є.Г. Мартинчик, С.В. Нарутто, П.С. Нікітюк, О.К. Намясенко, 

М.А. Рожков І.Д. Сліденко, Т.М. Слінько, Є.В. Ткаченко, Г.О. Христова, 

О. Чередніченко, С.Л. Шаренко, С.В. Шевчук та ін. Водночас слід за-

уважити, що наукові розробки в цьому напрямку проводилися переваж-

но в аспекті діяльності Конституційного і Верховного судів, в той час як 

юридична природа окремої думки судді ЄСПЛ залишається малодослі-

дженою, що зумовлює необхідність проведення подальших наукових 

розвідок у цій царині. 

Принагідно слід зазначити, що серед науковців немає єдиної точки 

зору щодо розуміння значення окремої думки судді щодо загальних ко-

легіальних висновків суду. 

Так, з погляду Г.О. Христової, окремі думки суддів мають доктри-

нальне значення та виступають засобом реалізації принципів незалеж-

ності суддів, їх вільного волевиявлення та рівноправ’я, повного та все-

бічного розгляду справи. Крім того, як зауважує правник, слід 

пам’ятати, що висловлення окремої думки є важливим важелем на шля-

ху можливих відхилень суду від принципової лінії. Наявність цього ін-

ституту є свідченням демократизму конституційної юстиції України
2
. 

Подібну позицію висловлюють Т.М. Слінько та Є.В. Ткаченко, які 

зазначають, що за своєю природою окрема думка судді КСУ є симбіо-

зом компетентного (професійного) і доктринального (наукового) тлума-

чення, яке спирається на фундаментальні знання у сфері наукового сві-

тогляду авторитетних учених-правознавців
3
. 

Поділяючи вищевикладені твердження дослідників, зауважимо, що, 

                                                           
1
 Регламент Європейського Суду з прав людини від 04.11.1998  / Рада Європи. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/980_067. 
2
 Христова Г.О. Юридична природа актів Конституційного Суду України: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2004. С. 99. 
3
 Слінько Т.М., Ткаченко Є.В. Правова природа окремої думки судді Конституційно-
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зважаючи на те, що всі судді ЄСПЛ є фахівцями з визнаним рівнем 

компетентності, а переважна більшість з них є вченими зі значним нау-

ковим досвідом та знаннями доктрини національного й міжнародного 

права, в окремій думці суддів Страсбурзького суду міститься ніщо інше, 

ніж альтернативне доктринальне тлумачення положень Конвенції, що 

ґрунтується на суб’єктивному праворозумінні. 

Проте у такого підходу до розуміння значення окремої думки судді 

є і свої опоненти. Так, С. Різник зауважує, що далеко не кожна окрема 

думка має доктринальний характер та перспективу позитивного впливу 

на практику правотворення й правозастосування, не кожна зумовлена 

усталеними науковими переконаннями, а тому заслуговує на різну оцін-

ку, що залежить від багатьох чинників, починаючи від якості змісту са-

мої думки і закінчуючи особою її автора. На думку дослідника, критері-

ями для поділу окремих думок варто розглядати обґрунтовані (слушні) і 

необґрунтовані (помилкові) окремі думки, а також окремі думки із сут-

тєвими і несуттєвими зауваженнями
1
. 

Аналіз зазначеної позиції вченого дає підстави для таких умовиво-

дів: а) ураховуючи той факт, що всі судді КСУ, як і переважна більшість 

суддів ЄСПЛ (близько 2/3 від складу суду), є особами з науковими сту-

пенями, тобто визнаними вченими в галузі права, їх окрема думка, на-

віть за умови якщо вона недостатньо обґрунтована, має доктринальний 

характер; б) позиція вченого про те, що не слушні та помилкові окремі 

думки суддів незначною мірою знижують легітимність (тобто визна-

ність, правомірність) ухваленого рішення, не враховує наявність в прак-

тиці судів окремих думок, які висловлюються не проти ухваленого рі-

шення, а навпаки – на його підтримку; в) правником наведено лише мо-

жливі види окремих думок суддів, в той час як не запропоновано нале-

жного критерію для їх диференціації. 

На психологічному аспекті окремої думки наголошує А. Кононов, 

який зазначає, що висловлювати і захищати свою думку – це емоційно і 

психологічно важка місія, завжди серйозний внутрішній конфлікт. Пра-

во на окрему думку, на переконання вченого  – це і захист репутації су-

дді, сильний професійний стимул, психологічна гарантія, яка дає змогу 

відчувати особисту свободу і незалежність, цінність власного рішення і 

відповідальність за свій вибір
2
. 

Однак вважаємо, що потребує уточнення позиція автора про відпо-

                                                           
1
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відальність судді, який висловив окрему думку. Така відповідальність, 

на наше переконання, може розглядатися виключно з моральної, а не 

юридичної точки зору, що пояснюється відсутністю правових наслідків 

окремої думки для учасників процесу. 

З цього приводу доречною уважаємо позицію П. Ултургашева, який 

наголошує, що окрема думка судді – це не маюча обов’язкової юридич-

ної сили офіційна правова позиція судді, який брав участь в розгляді 

конкретної справи у складі колегії, що не співпадає з позицією, яка ви-

ражена в ухваленому рішенні, в частині сформульованих висновків рі-

шення, їх обґрунтування або в частині вирішення процесуальних пи-

тань. Окремі думки суддів, зауважує дослідник, явище прогресивне, що 

сприяє захисту від судових помилок (особливо у вищих судах, рішення 

яких є остаточними), посилює дискусію в судах і підвищує (за умови їх 

обнародування) відповідальність суддів за ухвалені рішення
1
.  

Однак вважаємо, що окрема думка судді скоріше виконує не захис-

ну, а сигналізаційну функцію щодо можливих судових помилок, оскіль-

ки її висловлення не є підтвердженням того, що суд дійсно ухвалив по-

милкове рішення. З цього приводу доречною уважаємо думку колиш-

нього Голови Верховного Суду США Чарльза Г'юза, який наголошує, 

що «окрема думка у суді останньої інстанції є зверненням ... до розуму 

майбутнього, коли пізніше рішення може ймовірно виправити помилку, 

яку, на думку незгодного судді, вчинив суд»
2
. 

Дискусійною видається і позиція П. Ултургашева про можливі ви-

падки неоприлюднення окремих думок суддів, що не узгоджується з га-

рантованим Конвенцією правом на справедливий суд, яке включає пуб-

лічність проголошення судового рішення та відповідно додатків до ньо-

го, якими і є окремі думки. Обмеження публічності в інтересах моралі, 

громадського порядку чи національної безпеки в демократичному сус-

пільстві, як зазначено в статті 6 Конвенції, стосується безпосередньо 

судового розгляду, а не рішення суду чи окремої думки як результатів 

волевиявлення суддів.  

Слід наголосити, що у Регламенті ЄСПЛ не зазначено, чи повідом-

ляється при оголошенні рішення до учасників процесу окрема думка 

судді і чи має вона бути опублікована. Так, відповідно до пункту 3 

ст. 44 Конвенції, остаточні рішення Суду публікуються в належній фо-

рмі, відповідальність за їх опублікування покладається на Секретаря. 

                                                           
1
 Ултургашев П. Особые мнения судей в сравнительно-правовом контексте. Сравни-

тельное конституционное обозрение. 2013. № 6 (97). С. 84-85. 
2
 Ginsburg R. Remarks on Writing Separately. Washington Law Review. 1990. Vol. 65. 

(1). P. 144. 
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Крім того, Секретар є також відповідальним за опублікування офіцій-

них матеріалів з вибраними судовими рішеннями, ухвалами та будь-

яким документом, який Голова Суду вважає за корисне опублікувати 

(правило 78 Регламенту). Проте, зважаючи на той факт, що окрема дум-

ка є невіддільною від рішення Суду Ради Європи, вона в обов’язковому 

порядку має бути оголошеною разом з рішенням, а позиція голови суду 

з цього приводу немає бути визначальною.  

Подібну позицію висловлюють Т.М. Слінько та Є.В. Ткаченко, які 

вказують на те, що окрема думка хоча й не має ніякої юридичної сили, 

має публікуватися разом з актом суду і є проявом реалізації принципу 

публічності, гласності конституційного судочинства, адже свідчить, хто 

із суддів і яким чином голосував за або проти рішення
1
. Підтримує та-

кий умовивід і Є.І. Фадєєва, яка зазначає, що особлива думка судді по-

винна оголошуватися в залі судового засідання, оскільки особи, що ви-

слуховують вирок, повинні знати зміст рішення, прийнятого судом, а 

особлива думка судді є частиною вироку
2
.  

Водночас дискусійним уважаємо питання про те, чи є окрема думка 

судді частиною судового рішення. Якщо так, то до якої частини рішення 

(вступної, описово-мотивувальної чи резолютивної) вона відноситься.  

На переконання Г.М. Санагурської та А.М. Куп’янської, у зв’язку з 

тим, що в правових актах не зазначається, до якої частини рішення Консти-

туційного Суду викладається окрема думка, допускається її викладення до 

будь-якої частини: вступної, описової, мотивувальної, резолютивної
3
. 

Проте вважаємо, що така позиція правників є спірною, оскільки 

окрема думка судді є окремим документом, який долучається до всього 

рішення, а отже вона являє собою не частину конкретного рішення су-

ду, а додаток до нього, що є необов’язковим (факультативним). Для під-

твердження такого умовиводу наведемо положення ч. 2 параграфу 74 

Регламенту Конституційного Суду України, в якому зазначається, що 

окрема думка судді додається до відповідного акта Суду та без зволі-

кань оприлюднюється на Веб-сайті
4
. 

                                                           
1
 Слінько Т.М., Ткаченко Є.В. Зазнач. твір. 
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На переконання Є.Г. Мартинчика, в окремій думці викладається 

правова позиція судді, що ґрунтується на його внутрішньому переко-

нанні та є процесуальною формою викладу незгоди одного із суддів, 

щодо питань, які вирішуються судом при колегіальному розгляді справи 

та постановленні вироку
1
. Внутрішнє переконання судді, як стверджує 

В. Гирович, слід розглядати як симбіоз здобутих знань, професійну 

компетентність, практичний досвід, особисті якості, можливість постій-

ного моніторингу законодавства в контексті дотримання прав людини, 

професійний розвиток, дотримання європейських стандартів
2
.   

До подібних висновків доходить і І.А. Чернишов, який зауважує, 

що у разі незгоди з більшістю суддів складу суду з'являється окрема ду-

мка судді, яка додається до рішення. Будучи незгодним з рішенням в ці-

лому, суддя в окремій думці торкається і окремих питань, що виникли 

при розгляді справи та мотивування, яке використав суд. Отже, думка 

окремого судді може відрізнятися від думки складу суду як щодо ви-

сновків в резолютивній частині рішення, так і з окремих питань у моти-

вуванні
3
.  

Поділяючи твердження правників про те, що окрема думка судді 

дійсно ґрунтується на внутрішньому переконанні, яке тлумачиться в сло-

вниках як тверда впевненість, певність у чому-небудь, віру в щось, а та-

кож як тверду міцно усталену думку про що-небудь, погляд на щось
4
, все 

ж зауважимо про те, що її долучення до ухваленого рішення не завжди є 

свідченням незгоди одного чи декількох суддів з позицією більшості.   

Схожу позицію висловлює і О.М. Присяжна, яка наголошує, що не 

завжди окрема думка судді виражає незгоду з прийнятим рішенням (ви-

сновком) або викладенням обставин. Вона може доповнювати мотиво-

вану частину рішення (висновку) та може спрямовуватись на уточнення 

або обґрунтування висновків та рішень суду. В окремій думці суддя 

може підтримати рішення, висновок суду, однак він може бути не згод-

ний з окремими положеннями або використовує право на окрему думку 

                                                           
1
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2
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3
 Правовые позиции Конституционного суда России и Европейского суда по правам 
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4
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для висловлення доповнень до рішення чи висновку
1
. 

На підтвердження зазначеного наведемо окрему думку судді КСУ 

М.Д. Савенка до Рішення Конституційного Суду України у справі про 

Дисциплінарний статут прокуратури України, в якій суддя повністю по-

годжується з резолютивною частиною Рішення КСУ щодо неконститу-

ційності положення ст. 16 Дисциплінарного статуту прокуратури Украї-

ни та наводить додаткові аргументи щодо суперечності зазначеного ста-

туту положенням статей 6, 19, 55, пунктів 2, 8 частини третьої ст. 129 

Конституції України
2
, чим підсилює існуючу аргументацію більшості у 

справі.  

Подібні випадки наявні і в практиці Страсбурзького суду. Так, у ві-

домій справі «М.С. проти України» суддя ЄСПЛ Ранзоні, додаючи свою 

окрему думку до рішення, підтверджує факт того, що голосував разом зі 

своїми колегами за визнання порушення статті 8 Конвенції (пункт 3 ре-

золютивної частини) та викладає додаткові аргументи і факти, які б мо-

гли посилити рішення і вирішити першопричину недоліків у прова-

дженнях національних судів
3
. У справі «Ю. Тимошенко проти України» 

судді Юнгвірт, Нуссбергер та Потоцький додали до рішення спільну 

окрему думку, в якій погодилися з висновком ЄСПЛ про те, що у цій 

справі дійсно мали місце порушення ст. 18 у поєднанні зі ст. 5 Конвен-

ції
4
. Водночас суддями були наведені інші аргументи щодо причин по-

рушення конвенційних прав і свобод заявниці.  

Зазначене також дозволяє стверджувати про те, що в юридичній ді-

яльності ЄСПЛ слід виокремлювати не тільки окрему думку судді, але й 

спільну окрему думку суддів, тобто розглядуваний правовий феномен  

слід диференціювати за способом формування на одноособові та колегі-

альні окремі думки, що, на наше переконання, впливає і на їх значення 

для доктрини права та юридичної практики.  

З цього приводу доречною уважаємо позицію О. Кібенко, яка наго-

лошує, що наявність окремих думок, особливо колективних, підписаних 
                                                           

1
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значною кількістю суддів, має привертати увагу адвокатів, судових жу-

рналістів, науковців та законодавців. Це привід для глибокого аналізу 

ситуації. У нас такі окремі думки часто взагалі залишаються поза ува-

гою правничої спільноти
1
.  

Як зауважує С.В. Шевчук, в українській юридичній термінології те-

рмін «окрема думка» є родовим та охоплює всі нюанси цього інституту. 

В англомовній та франкомовній юридичній термінології separate opinion 

/ opinion separee включає два види окремих думок: concurring opinion / 

opinion concordante або opinion individuelle, коли суддя чи декілька суд-

дів, які погоджуються з прийнятим більшістю судовим рішенням, ви-

кладають відмінні або додаткові підстави чи обґрунтування, що визна-

чили їхню підтримку; та dissenting opinion / opinion dissidente, коли суд-

дя чи декілька суддів, не погоджуючись з позицією більшості, виклада-

ють обґрунтування та підстави своєї незгоди
2
. 

Щоправда, деякими вченими пропонується виокремлювати більше 

різновидів окремих думок суддів. Так, наприклад, О. Г. Кушніренко та 

Т. М. Слінько пропонують виділяти три типи думок суддів. До першої 

групи належать окремі думки суддів, які висловлюють принципову зго-

ду з рішенням суду, однак наводять іншу правову аргументацію. До 

другої групи – які частково погоджуються із змістом рішень суду. До 

третьої –  які голосували проти ухваленого судового рішення
3
.  

З погляду М. Савчина, існують чотири види окремих думок суддів 

ЄСПЛ: а) думки, що не збігаються із позицією більшості; б) думки, що 

збігаються із позицією більшості, але не збігаються аргументацією; 

в) думки, що частково збігаються із позицією більшості, але не збіга-

ються із суттю рішення; г) змішані варіанти
4
. 

У практиці Страсбурзького суду можна споглядати всі зазначені 

типи окремих думок суддів, незважаючи на вищезазначені підходи до їх 
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диференціації. Водночас існують випадки, коли окрема думка судді 

ЄСПЛ, який голосував проти ухваленого судового рішення, стосувалася 

методології, що була застосована судом. 

Так, наприклад, у справі «Ілашку та ін. проти Молдови і Російської 

Федерації» суддя А. Ковлер висловив свою окрему думку, обґрунтува-

вши це тим, що він розходиться в думці з більшістю відносно методоло-

гії аналізу, викладу фактів, аналізу понять «юрисдикції» і «відповідаль-

ності» і, нарешті, висновків, до яких прийшов Суд
1
. Схожу ситуацію 

можна споглядати і в справі «Лоізіду проти Турції», в якій суддя Гель-

кюклю висловив окрему думку, в якій зазначив, що в цій справі містять-

ся серйозні методологічні помилки
2
. 

З погляду О.М. Присяжної, крім позитивних моментів висловлення 

власної позиції судді, існують і негативні. До негативних чинників, на 

переконання автора, належать затрати часу судді, відволікання його від 

роботи над іншими справами та рішеннями. Тобто суддя виконує робо-

ту, яку від нього не вимагають, при цьому відбувається індивідуалізація 

судді та затягується процес виготовлення рішення
3
. В свою чергу, як на-

голошує І.Д. Сліденко, чим більше окремих думок суддів, які принци-

пово не збігаються з рішенням суду,  тим більш спірним є таке рішення 

щодо тлумачення правових питань, і тим меншою буде в майбутньому 

регулювальна сила такого тлумачення
4
.  

Колишній Голова Конституційного Суду України А. Головін з цьо-

го приводу зазначає: «постає запитання: чи варто у випадках, коли авто-

ру не вдалося навести вагомих аргументів на користь своєї позиції, пе-

реконати колег у доцільності запропонованих пропозицій чи поправок, 

виносити їх на суд громадськості чи перетворювати на об’єкт «наукових 

дискусій», ставлячи тим самим під сумнів рішення колегіального орга-

ну, які, до речі, є обов’язковими до виконання? На наш погляд, ні». Як 

зауважує правник, не можна також не звернути уваги й на питання мо-

рально-етичного характеру, оскільки інколи окремі думки суддів міс-

тять, м’яко кажучи, некоректні вислови. Ось деякі з таких «толерант-

них» висловів: «висновок у рішенні… є помилковим»; «у рішенні, по 

суті, проігнорована ключова позиція конституційного подання»; «вва-

                                                           
1
 Ilascu and Others v. Moldova and Russia / Council of Europe: European Court of Human 

Rights, 8 July 2004. URL: http://www.refworld.org/docid/414d9df64.html. 
2
 Судебное решение «Лоизиду (Loizidou) против Турции» от 18 декабря 1996 г. / Ев-

ропейский Суд по правам человека. URL: http://www.echr.ru/documents/doc/ 

2461486/2461486.htm. 
3
 Присяжна О.М. Зазнач. твір. 

4
 Сліденко І.Д. Тлумачення Конституції: питання теорії та практики в контексті сві-

тового досвіду. Одеса: Фенікс, 2003. С. 170. 
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жаю таке офіційне тлумачення сумнівним» тощо
1
.  

Актуальною в аспекті розгляду цього питання видається і позиція 

судді Великої палати Верховного Суду О. Кібенко, яка доходить висно-

вку, що окрема думка судді у країнах континентального права є неба-

жаним явищем, оскільки вона підриває довіру до судової системи, авто-

ритет судового рішення. В 7 із 27 країн ЄС суддям взагалі заборонено 

публікувати окремі думки. Особливо важливою є заборона публікувати 

окрему думку для «слабких», нещодавно створених судів. Для них кож-

на окрема думка – це як «ніж у спину». Саме з цих причин під час ство-

рення Суду справедливості ЄС було закладено правило про заборону 

окремих думок. Наявність окремих думок, зауважує правник, негативно 

впливає на зрозумілість рішення. Завдання суду – надати відповідь на 

певне правове запитання, а не відкривати наукову дискусію щодо най-

більш правильного тлумачення закону. Численні окремі думки є хоро-

шим матеріалом для науковців, але погано впливають на судову практи-

ку, оскільки роблять рішення суду нелогічним, заплутаним, незрозумі-

лим, складним, підривають його аргументацію
2
. 

Аналіз зазначеного дає підстави для таких висновків:  

а) наявність декількох (не менше 2-3) окремих думок суддів, що до-

лучаються до рішення, дійсно можуть бути підставою для постановки 

питання про можливу судову помилку або ж якість аргументації біль-

шості складу суду. Водночас дискусійним видається твердження про 

меншу чи більшу регулювальну силу тлумачення, що міститься в само-

му рішенні суду. Разом з тим висловлення декількох окремих думок, 

особливо тоді, коли вони діаметрально протилежні, може бути свідчен-

ням складності питання, яке розглядалося судом;  

б) незважаючи на те, що можливість висловлення окремої думки є 

правом судді, таке право по суті є і одним з його повноважень, що нор-

мативно закріплене. А отже, затрати часу на підготовку окремої думки 

розцінювати як відволікання від основної роботи є некоректним;  

в) визначені законодавством строки виготовлення рішення суду 

(наприклад, не більш як десять днів при складних справах та не більш 

як п’ять днів у справах за спрощеним провадженням згідно з ч. 6 ст. 259 

ЦПК України) вказують і на часові рамки підготовки суддею окремої 

думки, а отже навряд чи такі дії судді можуть затягувати процес вигото-

влення чи оприлюднення результатів волевиявлення суддів;  

                                                           
1
 Інтерв`ю Голови Конституційного Суду України Анатолія Головіна «Найбільше 

непокоїть, коли галас навколо рішень КС трансформується у спроби політичного тиску». 

Закон і Бізнес. 2012. 19-25 трав. № 21 (1060). С. 4. 
2
 Кібенко О. Зазнач. твір. 
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г) випадки відсутності належної аргументації або ж допущення не-

коректності висловлювань в окремій думці спричиняють скоріше нега-

тивні репутаційні наслідки для самого судді, а не ухваленого рішення;  

д) не можна повною мірою погодитися з тим, що окремі думки зав-

жди негативно впливають на зрозумілість судового рішення чи роблять 

таке рішення нелогічним або ж незрозумілим, оскільки інша позиція 

окремого судді чи суддів часто викладається і з метою підсилення аргу-

ментації суду, а отже це скоріше сприяє ясності щодо ухваленого судом 

рішення, аніж спричиняє його алогічність чи незрозумілість.      

В юридичній науці висловлюється позиція і про те, що  окрема ду-

мка є важливим каналом інформування населення про хід обговорення 

справ в органі конституційної юрисдикції, а також виступає проявом 

реалізації принципу публічності, гласності конституційного судочинст-

ва, адже свідчить, хто із суддів і яким чином голосував за або проти рі-

шення
1
.  

Вважаємо, що такий підхід до розуміння значення окремої думки не 

є прийнятним, оскільки сам хід обговорення питань справи безпосеред-

ньо фіксується в іншому юридичному документі, яким є протокол засі-

дання суду. В той же час у самій окремій думці, зважаючи на існуючу 

таємницю нарадчої кімнати, не може відображатися інформація про те, 

що говорив і як саме голосував кожен суддя, який брав учать у розгляді 

справи, а лише міститься інформація про аргументи і факти на користь 

погодження чи непогодження з ухваленим рішенням в його мотивува-

льній чи резолютивній частині одним чи декількома суддями колегії.   

Дослідивши процесуальне положення окремої думки судді, 

О.С. Бісюк доходить висновку, що існує нечіткість та неповнота норм, 

які регулюють інститут окремої думки та відсутність подальшої реалі-

зації окремої думки судді в Україні після приєднання її до справи. Від-

сутній і механізм оприлюднення та ознайомлення зі змістом окремої 

думки судді. Водночас, з погляду вченого, виникає питання, чи є тепер 

окрема думка судді ЄСПЛ джерелом права в Україні після прийняття 

Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Єв-

ропейського суду з прав людини»
2
.   

Вважаємо, що відповідь на це питання залежить від урахування 

двох чинників, а саме: а) від обраного підходу до розуміння категорії 

«джерело права», що, як відомо, характеризується полісемічністю; 

                                                           
1
 Слінько Т.М., Ткаченко Є.В. Правова природа окремої думки судді Конституційно-

го Суду України. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. № 11. С. 56. 
2
 Бісюк О.С. Окрема думка судді в кримінальному процесі. Держава і право. Ви-

пуск 51. С. 560. 
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б) юридичних наслідків, що спричиняє окрема думка судді як явище 

правової дійсності. 

Найбільш затребуваний в доктрині права підхід до розуміння норм 

Конвенції та рішень (практики) ЄСПЛ як джерела (форми) права одноз-

начно дає підстави стверджувати, що окрема думка судді, яка не спри-

чиняє жодних юридичних наслідків, не є джерелом, у розумінні однієї з 

форм права. Водночас, якщо виходити із загальнотеоретичного підходу 

до розуміння «джерела права» як того, що породжує право, цілком ймо-

вірним є сприйняття окремої думки судді ЄСПЛ таким джерелом. 

З цього приводу доречною вважаємо думку Дж. Лафранж, що від-

мінні окремі думки суддів Верховного суду у певному сенсі можуть ви-

конувати нормативну функцію (функцію джерела права – авт. В.А. Зав-

городній), що виявляється у їх впливі на майбутню судову практику в 

аспекті зміни попередніх підходів до правозастосування, а також її роз-

гляд і врахування законодавцем
1
. 

Принагідно зазначимо, що і сам ЄСПЛ бере до уваги окремі думки 

суддів конституційних судів держав-учасниць Конвенції з метою додат-

кового обґрунтування своїх рішень, і таким чином підкреслює значення 

цього правового феномену.  

Так, наприклад, у рішенні по справі «Асоціації для європейської ін-

теграції і права людини та Екімджиєв проти Болгарії» («Association for 

European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria») від 

28.06.2007 палата Страсбурзького суду прямо посилається на відмінну 

окрему думку судді Конституційного Суду Болгарії, в якій наголошува-

лось на недоліках національного законодавства, що уповноважує ви-

ключно міністра внутрішніх справ контролювати систему таємного спо-

стереження і, як наслідок, призводить до довільного втручання у право 

на приватне життя та таємницю листування
2
. 

В іншому рішенні у справі «Сабанчієва та інші проти Росії» 

(«Sabanchiyeva and others v. Russia») ЄСПЛ, аналізуючи ухвалене рі-

шення Конституційного Суду, одночасно звертається до двох діаметра-

льно протилежних за висновками окремих думок суддів цього ж суду з 

                                                           
1
 Laffranque J. Dissenting Opinion in the European Court of Justice - Estonia's Possible 

Contribution to the Democratisation of the European Union Juridcial System. Juridica Interna-

tional. Vol. IX. 2004. P.16. URL: http://www.juridicainternational.eu/ pub-
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приводу відповідності положень законодавства Конституції
1
, що вказує 

на використання їх як джерел правової інформації задля ухвалення вла-

сного справедливого рішення по суті справи. 

На думку П.Ю. Ултургашева, інститут особливих думок суддів 

надзвичайно поширений і дуже різноманітний у своїх проявах. Проте у 

цього явища є ряд загальних ознак. Першою такою ознакою є суб'єкт 

права на особливу думку (її може висловити тільки суддя, що має право 

голосу в колегії). Другою загальною ознакою для будь-якої окремої ду-

мки є відмінність позиції судді, який його висловлює, від позиції біль-

шості суддів. Третьою істотною ознакою будь-якої особливої думки су-

дді є момент її надання (особлива думка завжди висловлюється лише 

після ухвалення рішення суду). Четверта ознака особливої думки судді 

– відсутність обов’язкової юридичної сили. П'ятою ознакою особливої 

думки судді виступає те, що воно відрізняється від актів неофіційного 

тлумачення права (особливі думки суддів можуть спричинити правові 

наслідки у вигляді перегляду справи судом вищої інстанції (наприклад, 

окремі думки суддів ЄСПЛ можуть служити аргументами для сторін 

при направленні клопотання про передачу справи у Високу палату); во-

ни виражаються в певній процесуальній формі, при цьому це питання 

дуже слабо врегульовано в законодавстві)
2
.  

Загалом  позитивно оцінюючи виокремлені правником ознаки, що 

притаманні окремій думці судді, зазначимо, що викликає заперечення 

позиція автора, що окремі думки суддів можуть спричинити правові на-

слідки у вигляді перегляду справи у вищій інстанції. Це суперечить як 

попередньому висновку самого вченого про те, що окремі думки не ма-

ють обов’язкової юридичної сили, так і наведеному ним прикладу, оскі-

льки включення аргументів чи фактів з окремої думки судді до клопо-

тання про передачу справи на розгляд Великої палати Суду Ради Євро-

пи жодним чином не гарантує задоволення такого клопотання та відпо-

відно її перегляду цією інстанцією Страсбурзького Суду.  

Вважаємо, що окрема думка судді ЄСПЛ має значення лише тоді, 

коли в ній містяться вагомі контраргументи на противагу тим, які відо-

бражені в рішенні. І такі юридичні аргументи можна використати лише 

для ініціювання самої процедури перегляду справи Великою палатою 

Суду Ради Європи. 
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Разом тим автором небезпідставно акцентується на питанні проце-

суальної форми окремої думки судді, що нормативно неурегульована. 

На підтвердження цього слід зазначити, що і Регламент ЄСПЛ також не 

визначає форми, структури, реквізитів та часового проміжку реалізації 

суддею права на особливу думку. 

На переконання Є.І. Фадєєвої, структура особливої думки повинна 

містити вступну, описово-мотивувальну і резолютивну частину, що до-

зволяє визначити офіційний характер цього процесуального акта, його 

місце, роль і значення в системі судових рішень. У вступній частині 

особливої думки, з погляду дослідника, в обов'язковому порядку повин-

ні вказуватися: дата і місце її винесення, прізвище, ім'я і по батькові су-

дді, що його склав, з якої кримінальної справи з вказівкою її номера, 

прізвища, ім'я і по батькові особи (осіб), відносно якої постановлений 

вирок (винесена інша ухвала), який склад суду і коли постановлений 

вирок (винесена інша ухвала). Описово-мотивувальна частина повинна 

містити підстави і зміст розбіжностей в рішеннях суддів, мотиви незго-

ди судді, що залишився в меншості, з рішенням більшості суддів, а ре-

золютивна – пропоноване рішення з питання (питань), по якому не було 

досягнуто єдиної думки
1
. 

Характеризуючи зміст описово-мотивувальної частини особливої 

думки судді, Є.Г. Мартинчик наголошує, що вказану частину необхідно 

викладати так, щоб її зміст не розкривав суджень, які мали місце в до-

радчій кімнаті. Зокрема, неприпустимо вказувати, наприклад, хто з суд-

дів, яке саме рішення і з якого питання пропонував
2
.  

Аналіз окремих думок суддів ЄСПЛ дає підстави стверджувати про 

те, що в їх структурі дійсно можна виокремити: а) вступну частину, в 

якій суддя зазначає власне ставлення до ухваленого судом рішення; 

б) описово-мотивувальну, в якій суддя викладає своє бачення, юридичні 

аргументи та факти щодо предмету судового розгляду; в) резолютивну 

частину, в якій суддя виходячи з попередньо зазначених положень фор-

мулює свої підсумкові умовиводи. Однак, зважаючи на те, що структуру 

окремої думки судді ЄСПЛ формально не визначено ні в Конвенції, ні в 

положеннях Регламенту ЄСПЛ, її існуючу внутрішню побудову слід ро-

зглядати як правову традицію, а точніше традицію, що склалася при 

здійсненні правозастосовної та правоінтерпретаційної діяльності Страс-

бурзьким судом. 

                                                           
1
 Фадеева Е.И. Особое мнение судьи по приговору в российском уголовном процес-

се: понятие, значение, порядок вынесения. Вектор науки ТГУ. 2010. № 2 (2). С. 165. 
2
 Мартынчик Е.Г. Особое мнение судьи по уголовному делу / под ред. П.С. Никитю-

ка. Кишинев: Штиинца, 1981. С. 64. 
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Як слушно з цього приводу зауважує Ю.М. Оборотов, якщо про-

аналізувати зміст правового стилю як основної характеристики правової 

сім'ї, то можна дійти висновку, що це ніщо інше, як правові традиції
1
. 

Вважаємо, що таким чином вченим наголошується на необхідності ро-

зуміння правових традицій як передачі чи успадкування елементів юри-

дичної техніки, в тому числі структури юридичних документів.  

Щодо строків формування суддею окремої думки при ухваленні ко-

легіального рішення, то з погляду Є.І. Фадєєвої, така думка може бути 

викладена тільки в дорадчій кімнаті до моменту виходу суддів з неї. 

При цьому, на переконання дослідниці, неприпустимим є відкликання 

окремої думки судді, внесення до неї виправлень і доповнень після ви-

ходу суду з дорадчої кімнати
2
. Однак вважаємо, що в дорадчій кімнаті 

суддя може лише повідомити про те, що він має іншу позицію щодо ух-

валеного судом рішення, і вже потім, сформулювавши та обґрунтував-

ши її в письмовій формі, додати до рішення. Також переконані, що до-

пустимий строк, який потрібен для письмового оформлення окремої 

думки, має бути не меншим ніж встановлений строк документального 

оформлення самого рішення суду, що є логічним.  

Щодо цього уважаємо доречною позицію О. Хотинської-Нор, яка 

наголошує, що навряд чи сприятиме якісному викладенню окремої дум-

ки необхідність написання одночасно з рішенням суду в нарадчій кімна-

ті. У цьому разі компромісним варіантом слугувала б норма, яка би пе-

редбачала для виготовлення окремої думки судді, наприклад, 5-денний 

строк із дня постановлення рішення суду
3
. 

Водночас деякими нормативно-правовими актами передбачено і бі-

льші часові рамки для викладення окремої думки судді в письмовій фо-

рмі, що значно перевищують строк оприлюднення самого рішення.  

Так, наприклад, відповідно до параграфу 73 Регламенту КСУ акти 

Суду за результатами конституційного провадження офіційно оприлю-

днюються не пізніше наступного робочого дня після їх ухвалення, в той 

час як, відповідно до параграфу 74 цього ж Регламенту, суддя, який під-

писав рішення, висновок, ухвалу (…), може викласти у письмовій формі 

свою окрему думку не пізніше дванадцятого робочого дня з дня ухва-

                                                           
1
 Оборотов Ю.М. Традиції та інновації у правовому розвитку. Психологія і суспільс-

тво. 2004. № 1. С. 24. 
2
 Фадеева Е.И. Особое мнение судьи по приговору в российском уголовном процес-

се: понятие, значение, порядок вынесения. Вектор науки ТГУ. 2010. № 2 (2). С. 165. 
3
 Хотинська-Нор О. Перспективи розвитку інституту окремої думки судді у цивіль-

ному судочинстві України. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 8. С. 34. 



Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні … 

191 

лення рішення, надання висновку, постановлення ухвали
1
. 

Разом з тим не поділяємо твердження Є.І. Фадєєвої про неприпус-

тимість виправлень в окремій думці або її доповнення, зважаючи навіть 

на той факт, що законодавством допускається виправлення помилок на-

віть в самому рішенні суду. Підтвердженням цьому слугують і поло-

ження ст. 81 Регламенту ЄСПЛ, якими передбачена можливість виправ-

лення помилок в ухвалах та постановах Суду Ради Європи.  

Варто зауважити, що в історії діяльності Конституційного Суду 

України вже траплялися випадки викладення суддею двох окремих ду-

мок в рамках розгляду однієї справи. Прикладом цього може слугувати 

рішення КСУ у справі за конституційним поданням 59 народних депу-

татів України щодо відповідності Конституції України (конституційнос-

ті) статті 368-2 Кримінального кодексу України, що було ухвалене 

26.02.2019
2
, до якого суддею С.П. Головатим 27.02.2019 було додано 

першу розбіжну думку
3
, а потім 11.03.2019 другу, як оновлену і допов-

нену
4
. А отже, в судовій практиці є допустимим внесення змін та допов-

нень до вже висловлених та оформлених окремих думок суддів.    

На переконання З.В. Макарової, окрема думка судді – це не ті су-

дження, які він висловлював під час наради, а це ті остаточні висновки 

судді щодо рішення у справі в цілому, по одному або групі питань, що 

вирішувалися, які сформульовані в процесі судового розгляду та вира-

жають внутрішнє переконання судді у вигляді окремого акта, що дода-

ється до справи
5
. 

Однак твердження правника щодо можливості розгляду окремої 

                                                           
1
 Регламент Конституційного Суду України: Ухвалений Постановою Конституційно-

го Суду України від 22 лютого 2018 року №1-пс/2018 (зі змінами, внесеними згідно з пос-

тановою Конституційного Суду України від 11 вересня 2018 № 4-пс/2018). URL: 

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/reglament_2.pdf. 
2
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційнос-

ті) статті 368-2 Кримінального кодексу України від 26 лютого 2019 року № 1-р/2019. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v001p710-19. 
3
 Розбіжна думка судді С.П. Головатого у справі за конституційним поданням 

59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційнос-

ті) статті 368
-2 

Кримінального кодексу України (справа № 1-135/2018 (5846/17) від 

27.02.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nb01d719#n2. 
4
 Розбіжна думка судді С.П. Головатого у справі за конституційним поданням 

59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційнос-

ті) статті 368
-2 

Кримінального кодексу України (справа № 1-135/2018 (5846/17) від 

11.03.2019 (оновлена й доповнена). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/nb02d710-

19#n2. 
5
 Макарова З.В. Гласность уголовного процесса: монограф. / под ред. З.З. Зинатул-

лина. Челябинск: ЧГТУ, 1993. С. 154. 
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думки судді як окремого правового акта вважаємо дискусійним, оскіль-

ки така думка не відіграє жодної ролі в механізмі правового регулюван-

ня (не здійснює ні індивідуального, ні нормативного регулювання), а 

отже не породжує юридичних наслідків, що не притаманно для право-

вих актів.    

До схожих висновків доходить і Конституційний Суд РФ, який в 

одній з ухвал сформулював позицію про те, що право судді на окрему 

думку, як усне, так і викладене письмово, виступає процесуальною га-

рантією принципу його незалежності, закріпленого в ч. 1 ст. 120 Кон-

ституції РФ. Однак окрема думка судді не є актом, що має самостійне 

значення, визначає права чи обов'язки учасників судочинства або спри-

чиняє для них будь-які інші процесуальні наслідки
1
. 

Водночас в юридичній літературі можна споглядати позицію про 

те, що акти суду та окрема думка судді мають суттєві відмінності та різ-

ні характерні особливості. Однак це не перешкоджає окремій думці ма-

ти статус офіційного процесуального документа
2
.  

Таке твердження правників, зважаючи на визначені Верховним Су-

дом ознаки офіційного документа, на перший погляд видається диску-

сійним. Так, з позиції Колегії суддів Касаційного кримінального суду 

Верховного суду, при встановленні ознак офіційного документа слід ке-

руватися такими критеріями: 1) документ має бути складено, видано чи 

посвідчено відповідною особою в межах її компетенції за визначеною 

законом формою та з належними реквізитами; 2) зафіксована в такому 

документі інформація повинна мати юридично значущий характер – пі-

дтверджені чи засвідчені нею конкретні події, явища або факти мають 

спричиняти чи бути здатними спричинити наслідки правового характе-

ру у вигляді виникнення (реалізації), зміни або припинення певних прав 

та/або обов'язків. Невідповідність документа хоча б одному з наведених 

критеріїв перешкоджає визнанню його офіційним
3
. 

Подібну думку висловлює і Т.О. Цимбалістий, який наголошує, що 

лише правові позиції, які колегіально сформовані Конституційним Су-

дом і містяться у його актах, набувають офіційного характеру, на відмі-

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 17.01.2012 № 174-О-О. URL: 

https://rulaws.ru/acts/Opredelenie-Konstitutsionnogo-Suda-RF-ot-17.01.2012-N-174-O-O. 
2
 Санагурська Г.М., Куп’янська А.М. Поняття, ознаки та функції окремої думки суд-

ді Конституційної юстиції: теоретичний аналіз. Вісник Львівського торговельно-

економічного університету. Юридичні науки. 2019. Вип. 8. С. 87. 
3
 Постанова Колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду 

Верховного суду від 01 березня 2018 року (справа № 461/7315/15-к). URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72641802. 
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http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72641802
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ну від окремих думок суддів
1
. 

Проте зауважимо, що офіційний юридичний документ, з погляду 

однойменної теорії, є носієм правової інформації, що створюється орга-

нами державної влади, їх службовими чи посадовими особами в рамках 

реалізації своїх владних повноважень. Окрема думка судді містить таку 

інформацію та письмово висловлюється суддею при реалізації ним нор-

мативно закріпленого права, тож, на нашу думку, має визнаватися офі-

ційним юридичним документом. 

Як зауважує С. Різник, окрему думку судді КСУ слід розглядати як 

у вузькому (формальному), так і в широкому розумінні цього поняття. У 

широкому сенсі, стверджує правник, вона може бути викладена в нау-

кових чи інших публікаціях судді, виступах у пресі тощо, в межах  до-

зволених законодавством. У сучасних умовах інформатизації такий спо-

сіб заперечення несправедливого рішення суду може бути навіть більш 

ефективним, ніж його формалізація у вигляді офіційної окремої думки
2
. 

Загалом не заперечуючи того, що висловлена суддею власна пози-

ція з приводу розглянутої справи у засобах масової інформації або в пу-

блікації може спричиняти більший вплив на правосвідомість, не можна 

погодитися з тим, що така позиція набуває юридичних властивостей 

окремої думки. На підтвердження цього зазначимо, що додаючи окрему 

думку суддя виступає як офіційна особа у процесі здійснення судочинс-

тва, в той час як висловлення (усні чи письмові), наукові коментарі то-

що надані суддею постфактум (після опублікування рішення суду з мо-

жливими додатками до нього) є лише його власною професійною пози-

цію як правника, що не носить офіційного характеру, а тому не може 

мати статус окремої думки судді. 

Висвітлюючи особливості окремих думок суддів, не можна зали-

шити поза увагою твердження А.С. Смбатян, що особливу думку можна 

розглядати як «лакмусовий папер», що виявляє дефекти рішення. Разом 

з тим вченим наголошується, що жодна окрема думка не повинна і не 

може вважатися обґрунтованою апріорі. Іноді особлива думка містить 

дуже сумнівні висновки, проте в таких випадках прийняте судом рішен-

ня тільки виграє. Сама по собі окрема думка не може ослабити автори-

тет прийнятого судом рішення, тоді як переконлива особлива думка бу-

де певним сигналом суддям майбутніх процесів, оскільки надає уніка-
                                                           

1
 Цимбалістий Т.О. Правова природа актів Конституційного Суду України. Універ-

ситетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 

2007. № 1 (21). С. 55. 
2
 Різник С. Значення інституту окремої думки судді Конституційного Суду України 

для утвердження справедливого конституційного правосуддя. Вісник Національної акаде-

мії правових наук України. 2015. № 3 (82). С. 65. 
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льну можливість інакше поглянути на врегульовані попередніми рішен-

нями питання, відкриває нові можливості і нові грані права. У цьому, 

очевидно, і полягає основне призначення особливих думок
1
. 

Аналіз зазначеного дає підстави для таких власних умовиводів:  

1) зважаючи на багатозначність терміна «дефект», що в тлумачних 

словниках трактується як «вада, псування, пошкодження, ненормаль-

ність, відхилення, патологія, недолік», вважаємо некоректним його 

вживання при здійсненні характеристики ухваленого судового рішення. 

Переконані, що наявність окремої думки судді не означає, що рішення 

колегіального судового органу є дефектним, а скоріше сигналізує про 

можливість допущення судом правозастосовної чи правоінтерпретацій-

ної помилки;  

2) теза автора про те, що «окрема думка не повинна і не може вва-

жатися обґрунтованою апріорі» допускає неоднозначність в плані її ро-

зуміння, оскільки таку позицію можна трактувати і в значенні відсутно-

сті аргументів судді щодо висловленої думки і в аспекті необґрунтова-

ності його тверджень. Ознайомлення з окремими думками суддів як 

вищих національних судових органів, так і ЄСПЛ дає підстави для ви-

сновків, що при викладенні таких думок наводяться власні правові по-

зиції суддів, що достатньо аргументовані.   

Важливим, на наш погляд, видається і питання щодо поступовості 

формування окремої думки судді. Так, з погляду О. Чередніченко, слід 

виокремити такі її етапи: вивчення матеріалів до судового розгляду 

справи; дослідження фактичної і юридичної сторони справи в процесі 

судового розгляду справи; особистий аналіз і оцінка всіх доказів та ма-

теріалів справи, що виконується кожним суддею окремо та особисто; 

сприйняття аналізу та оцінки всіх доказів та матеріалів справи, що ви-

словлюються прокурором, захисником, підсудним та іншими 

суб’єктами, що беруть участь у розгляді кримінальної справи; колегіа-

льна оцінка доказів, обставин та інших матеріалів справи, що висловлю-

ється суддями в нарадчій кімнаті
2
.  

Однак урахування погляду І.А. Сердюка щодо існування п’яти ста-

дій правозастосовного процесу
3
 дозволяє дійти висновку, що окрема 

думка судді формується лише в рамках проходження перших з трьох. 

                                                           
1
 Смбатян А.С. Особые мнения судей и ВТО: упущенные возможности. Российский 

внешнеэкономический вестник: правовые вопросы. 2012. № 5. С. 84. 
2
 Чередніченко О. Правові засади окремої думки судді в кримінальному судочинстві 

України. URL: http://law.knu.ua/images/abook_file/conf2008_kpp_cherednichenko.pdf. 
3
 Сердюк І.А. Плюралізм підходів до визначення кількісного аспекту стадій правоза-

стосовного процесу. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету вну-

трішніх справ. 2018. № 2. С. 28. 

http://law.knu.ua/images/abook_file/conf2008_kpp_
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Відповідно особистий аналіз та оцінка доказів, обставин, матеріалів є 

складовими тільки перших двох стадій, а саме встановлення фактичних 

і юридичних обставин справи. 

На переконання О.А. Крапивкіна, слід виділяти ряд функцій окре-

мої думки, які дозволяють говорити про її самостійність в жанровому 

просторі судового дискурсу. З погляду вченого, дискурс особливої дум-

ки служить: 1) простором альтернативного тлумачення конституційних 

норм; 2) засобом захисту вищих цінностей, які можуть зневажатися в 

незвільнених від помилок рішеннях судів; 3) засобом демократизації 

судової системи; 4) формою політичного протесту; 5) інструментом дії 

на рішення нижчестоящих судів; 6) базою для формування нової право-

вої позиції, яка в подальшому може стати думкою більшості
1
. 

Осмислення наведеного дозволяє сформувати такі власні судження 

щодо обраного предмета дослідження: 

а) розгляд окремої думки як форми політичного протесту є виправ-

даним лише в рамках висвітлення юридичної природи окремих думок 

суддів Конституційного Суду України, враховуючи те, що більшість 

питань, які вирішуються таким судом, мають політико-юридичний ха-

рактер;  

б) окремі думки суддів інших судів, в тому числі й ЄСПЛ, є скорі-

ше формою громадянського протесту, особливо тоді, коли рішення суду 

викликає суспільний резонанс, а окремий суддя йде проти офіційної по-

зиції органу судової влади, так би мовити бунтує проти неї. Як слушно з 

цього приводу зазначає О. Хотинська-Нор, лаконічно висловлена окре-

ма думка судді є виявом інакомислення в суді, яке індивідуалізує пер-

сону судді, авторизує його особисту позицію та дозволяє висловити 

свою незалежну від інших суб’єктивну точку зору. Спроможність окре-

мого судді не просто словесно дискутувати, а публічно виразити свою 

незгоду з більшістю, наражаючись на можливі несприятливі для себе 

наслідки, дозволяє судді позиціонувати себе як суверенного суб’єкта, 

носія судової влади. А саме це є першоосновою її інституціональної не-

залежності
2
;  

в) окремі думки суддів ЄСПЛ є передусім інструментом впливу на 

сам Страсбурзький суд (внутрішній вплив) в аспекті його подальшої 

                                                           
1
 Крапивкина О.А. Особое мнение судьи в жанровом пространстве судебного дис-

курса. Юрислингвистика: судебная лингвистическая экспертиза, лингвоконфликтология, 

юридико-лингвистическая герменевтика. URL: http://konference.siberia-expert.com/publ/ 

konferencija_2010/doklad_s_obsuzhdeniem_na_sajte/osoboe_mnenie_sudi_v_zhanrovom_prost

ranstve_sudebnogo_diskursa/2-1-0-38. 
2
 Хотинська-Нор О. Перспективи розвитку інституту окремої думки судді у цивіль-

ному судочинстві України. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 8. С. 35. 
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юридичної практики, особливо тоді, коли таку думку чи декілька думок 

висловлюють судді Великої палати Суду Ради Європи. Водночас такий 

вплив має і зовнішнє вираження, тобто здійснюється на учасників про-

цесу та інших право-дієздатних суб’єктів, які перебувають під юрисди-

кцією ЄСПЛ. 

У свою чергу, Г.М. Санагурська та А.М. Куп’янська виокремлюють 

дещо інші функції окремої думки судді, а саме: захисну, наукову, інфо-

рмаційну, доповнюючу (удосконалюючу), підвищення професіоналізму, 

взаємодії
1
. 

Аналіз зазначеного умовиводу правників дає підстави для таких ви-

сновків: 

1) не можна повною мірою погодитися з тим, що окрема думка суд-

ді як документ виконує захисну функцію, що, на переконання дослідни-

ків, зводиться до захисту репутації судді, гарантії його свободи і неза-

лежності як від своїх колег, так і інших гілок влади. Вважаємо, що захи-

сну функцію здійснює безпосередньо сам суд, який через ухвалене ним 

рішення захищає порушене право людини та сприяє його відновленню 

настільки, наскільки це можливо. А власне роль окремої думки судді 

ЄСПЛ полягає в тому, що вона виступає своєрідним правовим засобом, 

за допомогою якого суддя Страсбурзького Суду має можливість висло-

вити власну правову позицію з приводу аргументованості та справедли-

вості ухваленого ЄСПЛ рішення; 

2) погоджуємося з думкою про те, що окремі думки суддів станов-

лять науковий інтерес для вчених і практиків, оскільки досліджуються 

разом з рішеннями суду в наукових працях. Однак не поділяємо твер-

дження про те, що окрема думка виконує наукову функції. На наше пе-

реконання таку функцію здійснює суддя, що висловлює науково обґру-

нтовану позицію, а остання лиш здійснює функцію впливу на свідомість 

і поведінку осіб, що здійснюють як наукову, так і освітню діяльність, 

яка до неї дотична;  

3) заперечної оцінки заслуговує і виокремлена правниками доповню-

юча (удосконалююча) функція, зважаючи на те, що умовиводи окремого 

судді, які ґрунтуються на власних аргументах, жодним чином не допов-

нюють сформовану офіційну позицію суду, а лише виступають особистою 

правовою позицією судді стосовно ухваленого судом рішення. 

Щоправда, слід зауважити, що у затвердженому в 2018 році Поряд-

ку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень окрему думку 

                                                           
1
 Санагурська Г.М., Куп’янська А.М. Поняття, ознаки та функції окремої думки суд-

ді Конституційної юстиції: теоретичний аналіз. Вісник Львівського торговельно-

економічного університету. Юридичні науки. 2019. Випуск 8. С. 87-88. 
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судді визначено як сформований суддею письмовий документ, який є 

формою визначення власної позиції судді в разі незгоди з прийнятим 

(наданим) рішенням (висновком) або викладенням обставин, що допов-

нюють мотивувальну частину рішення (висновку). Окрема думка відо-

бражає правову позицію судді у конкретній справі, яка розглядалася су-

дом, та спрямована на заперечення, уточнення або обґрунтування ви-

сновків у рішенні суду
1
. А отже, з погляду Вищої ради правосуддя, 

окрема думка не тільки доповнює мотивувальну частину рішення суду, 

але й уточнює її та обґрунтовує, що, на наше переконання, взагалі про-

тирічить існуючій юридичній природі цього феномену. 

Зважаючи на викладене, вважаємо, що значення окремої думки су-

дді Страсбурзького суду виявляється у таких її функціях: 1) впливу на 

правосвідомість учасників суспільного життя, перед усім тих суб’єктів, 

які на професійній основі здійснюють освітньо-наукову, правотворчу, 

правоінтерпретаційну, правоохоронну та правозахисну діяльність; 

2) опанування до колегіальної правової позиції, що обґрунтована та 

сформульована більшістю складу Суду Ради Європи або посилення ар-

гументації такої позиції; 3) сигналізування зацікавленим у вирішенні 

справи сторонам, а також іншим суб’єктам про можливу юридичну по-

милку, що її допустив ЄСПЛ; 4) відображення результатів альтернатив-

ного професійно-наукового тлумачення конвенційних норм; 5) розвитку 

юридичної науки та практики. Роль окремої думки судді ЄСПЛ полягає 

в тому, що вона виступає своєрідним правовим засобом, за допомогою 

якого суддя Страсбурзького суду має можливість висловити власну 

правову позицію з приводу аргументованості та справедливості ухвале-

ного ЄСПЛ рішення. 

Узагальнення вищенаведених поглядів учених про юридичну при-

роду окремих думок суддів дає можливість дійти таких висновків. 

На сучасному етапі розвитку та удосконалення судової системи 

спостерігаються дві діаметрально протилежні тенденції щодо подаль-

шої долі окремих думок суддів як інституту процесуального права: 

а) поступове витіснення окремої думки, що виступає додатковим юри-

дичним інструментом судді для висловлення власної позиції, з системи 

здійснення правосуддя; б) збереження та розвиток цього інституту як 

невід’ємного елементу забезпечення повноти та всебічності судової 

влади.  

З огляду на зазначені тенденції вважаємо за необхідне виокремити 

                                                           
1
 Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень: 
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три різні погляди з приводу необхідності висловлення окремих думок 

суддями: 1) однозначне визнання важливості інституту окремої думки, 

як альтернативного професійного судження судді з приводу ухваленого 

судового рішення, що є проявом його незалежності, демократизації су-

дової влади, способом запобігання судовим помилкам у майбутньому; 

2) повне заперечення необхідності висловлення окремої думки суддею, 

що вважається чинником, який зумовлює сумніви у правосудності ухва-

леного рішення, демонструє непереконливість позиції окремого судді 

для інших суддів колегії при обговоренні питань справи в дорадчій кім-

наті, підриває авторитет судової влади; 3) обережне ставлення до окре-

мих думок (крайня необхідність їх надання), суть якого зводиться до то-

го, що вони мають висловлюватися суддями лише щодо найбільш 

принципових та суттєвих питань справи і бажано в період до ухвалення 

остаточного рішення судом, а не після такого факту.  

Окремі думки суддів ЄСПЛ, які висловлені у конкретній справі, мі-

стять в собі правові позиції, що відрізняються від думки більшості суд-

дів, які брали участь в голосуванні. Проте висловлена точка зору судді 

чи декількох суддів Страсбурзького суду не повинна асоціюватися з 

тим, що більшість ухвалила необґрунтоване рішення або таке рішення 

уміщує судову помилку. Основою незгоди з рішенням Страсбурзького 

суду може бути інша теоретична конструкція, покладена в основу аргу-

ментації і висновків, або пропозиція іншого варіанту застосування чи 

тлумачення конвенційних норм, які стосуються справи. Окремою дум-

кою суддя ЄСПЛ може сформувати нову доктринальну основу рішення, 

якою обґрунтовує власне бачення деяких чи усіх позицій ухваленого 

рішення. 

Поява окремих думок суддів ЄСПЛ обумовлена їх науковим світо-

глядом, які в силу специфіки Суду Ради Європи як міжнародного орга-

ну, є представниками держав з різними правовими системами, юридич-

ними традиціями та праворозумінням. У складі Страсбурзького суду 

працюють як відомі юристи-теоретики (судді з наукового середовища 

без будь-якого суддівського досвіду), так і практики (судді, обранню 

яких передувала виключно судова кар'єра або судді, попередня діяль-

ність яких була пов'язана з роботою в міжнародних організаціях), що 

мають авторитет та результати діяльності яких характеризуються пере-

конливістю і беззаперечністю.  

Окремі думки суддів Страсбурзького суду представляють інтерес 

як для вчених, представників різних галузей права, так і для практиків, 

і, таким чином, здійснюють вплив на наукову і професійну правосвідо-

мість, а також освітню діяльність. Зважаючи на однин із загальнотеоре-
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тичних підходів до розуміння «джерела права» як того, що породжує 

право, цілком ймовірним є сприйняття окремої думки судді ЄСПЛ та-

ким джерелом
1
.  

Враховуючи вищевикладене, запропонуємо такий концепт правово-

го феномену, що складає предмет дослідження у межах цього питання: 

«окрема думка судді Страсбурзького суду – це елемент практики Суду 

Ради Європи, що являє собою факультативний юридичний документ до 

ухваленого ЄСПЛ рішення по суті справи, в якому суддя або декілька 

суддів, на основі попередньо здобутих правових знань і власного про-

фесійного досвіду висловлюють особисту правову позицію з приводу 

питань, що розглядалися Страсбурзьким судом, і наводять юридичні ар-

гументи, які, на їх погляд, не дозволяють повністю або частково пого-

дитися з сформульованою Судом Ради Європи правовою позицією та 

ухваленими на її основі приписами індивідуального характеру чи на-

впаки, слугують додатковим доказом на підтримку ухваленого ЄСПЛ 

рішення».  

Окремій думці судді ЄСПЛ як явищу правової дійсності притаманні 

такі риси: 1) являє собою додатковий до рішення ЄСПЛ юридичний до-

кумент (матеріальний носій правової інформації); 2) джерелом такої ін-

формації є суддя або кілька суддів ЄСПЛ, які безпосередньо беруть (або 

брали) участь у розгляді та вирішенні справи по суті; 3) зі змістовного 

боку вміщує в собі правову позицію судді (суддів) ЄСПЛ з приводу пи-

тань, що розглядалися Страсбурзьким судом, а також юридичні аргуме-

нти, які, на їх погляд, не дозволяють повністю або частково погодитися 

зі сформульованою Судом Ради Європи правовою позицією та ухвале-

ними на її основі приписами індивідуального характеру чи навпаки, 

слугують додатковим доказом на підтримку ухваленого ЄСПЛ рішення 

(сутнісна риса); 4) і хоча з необхідністю не спричиняє юридичних нас-

лідків (серед яких можливі: а) її врахування комітетами і палатами 

Страсбурзького суду при розгляді подібних справ у майбутньому; 

б) передача справи на розгляд Великої палати ЄСПЛ; в) її врахування 

національними судами загальної юрисдикції або Конституційним Су-

дом; г) внесення змін чи доповнень у національне законодавство держа-

ви-учасниці Конвенції; д) вплив на правозастосовну діяльність тощо), 

однак і не виключає можливості їх настання. 

 

 

                                                           
1
 Завгородній В.А. Роль і значення окремої думки судді Європейського Суду з прав 

людини. Альманах міжнародного права. 2016. Випуск 13. С. 115-116. 
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Розділ 4  

МЕХАНІЗМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПОСТАНОВ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ  

В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

 

 

4.1. Поняття механізму імплементації постанов Страсбурзько-

го суду в національній правовій системі 

 

Україна належить до небагатьох європейських країн, які на законо-

давчому рівні закріпили особливий порядок виконання постанов Євро-

пейського суду з прав людини. Як зазначає з цього приводу Ю. Зайцев, 

саме наявність такого спеціального закону дійсно ставить Україну чи не 

на «умовне» перше місце серед європейських країн у питанні законода-

вчого забезпечення виконання рішень ЄСПЛ та переконливо підтвер-

джує прагнення України до європейської інтеграції у питаннях судо-

чинства та захисту прав людини
1
. 

Проте попри більш як десять років існування спеціального порядку 

виконання постанов Страсбурзького суду в Україні, що передбачає не-

обхідність вжиття комплексу відповідних заходів, у нашій державі уко-

рінився загальний підхід до виконання своїх міжнародних зобов’язань 

перед Радою Європи переважно в межах виплати справедливої сатисфа-

кції, що присуджує ЄСПЛ. Така ситуація загалом відповідає назві чин-

ного закону та його положенням, адже в резолютивній частині постанов 

Суд Ради Європи, як правило, визначає лише суму компенсації, яку по-

трібно виплатити скаржникові з боку держави. Тому додаткові заходи 

індивідуального характеру та заходи загального характеру фактично на-

бувають другорядного значення, що у підсумку призводить до дальшого 

існування проблем, в тому числі системних, які є підґрунтям порушення 

конвенційних прав і свобод людини
2
.  

Таким чином, актуальним і нагальним в умовах сьогодення є питан-

ня розробки і закріплення в законодавстві іншого, більш ефективного 

механізму, яким, на наше переконання, є механізм імплементації поста-

                                                           
1
 Зайцев Ю. Проблема виконання судових рішень у практиці Європейського суду з 

прав людини. Київ: Юстініан, 2002. С. 25. 
2
 Завгородній В. А. Форми реалізації рішень Європейського суду з прав людини в 

Україні. Право і суспільство. 2013. № 3. С. 4. 
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нов ЄСПЛ, що перед усім вимагає з’ясування його поняття та структури.  

Особливості виконання рішень Страсбурзького суду державою-

відповідачем досліджували у своїх працях такі вітчизняні і зарубіжні 

вчені, як: В.З. Абдрашитова, Н.Є. Блажівська, Ю.А. Войтенко, 

О.В. Задорожній, Г.В. Зубенко, О.Ю. Кайдаш, У.З. Коруц, І.В. Лаптєва, 

Н.І. Севастьянова, М. Чугуєвська, В.Д. Шаповал, Н.В. Шелевер та інші. 

Водночас імплементація постанов ЄСПЛ в національній правовій системі 

та її механізм залишаються малодослідженими в сучасній доктрині пра-

ва, що зумовлює необхідність здійснення подальших наукових розвідок. 

Варто зауважити, що досліджуване правове явище в своїй основі 

має два стрижневих слова, а саме «механізм» та «імплементація», які 

потребують сутнісного розуміння. 

Слово «механізм», як зазначається в довідковій літературі, має де-

кілька значень. В прямому значенні – це система рухомих ланок або де-

талей, що призначена для передачі чи перетворення (відтворення) руху; 

у переносному – система функціонування будь-чого, сукупність промі-

жних станів або процесів будь-яких явищ
1
. Під механізмом у перенос-

ному значенні також розуміють внутрішню побудову, систему функціо-

нування чого-небудь, апарат якого-небудь виду діяльності
2
, а також ме-

тод, спосіб, сукупність станів і процесів, з яких складається певне фізи-

чне, хімічне та інше явище
3
. 

Аналіз зазначеного вище дає підстави стверджувати, що під механі-

змом в рамках нашого дослідження більш коректно розуміти внутрішню 

організацію (побудову) правового явища, елементи якого взаємо-

пов’язані та утворюють систему. 

У свою чергу, термін «імплементація» (від лат. іmpleo – наповню-

вати, досягати, виконувати, здійснювати) трактується як організаційно-

правова діяльність держав з метою реалізації своїх міжнародно-

правових зобов'язань. Відповідно механізм імплементації міжнародно-

правових норм включає в себе сукупність правових та інституційних за-

собів, що використовуються суб'єктами міжнародного права на міжна-

родному та національному рівнях
4
.  

Під «імплементацією» також розуміють встановлений державою 

                                                           
1
 Механізм (значення). Вікіпедія – вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org. 

2
 Ушаков Д.Н. Механизм. Большой толковый словарь современного русского языка. 

Москва, 2005. С. 444. 
3
 Василега-Дерибас М.Д., Дмитрієв О.В., Латник Г.В., Степенко Г.В. Механізм. Ве-

ликий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. 

В.Т. Бусел. Київ, 2005. С. 665.  
4
 Савчук К.О. Імплементація. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: 

Ю.С. Шемшученко (голова ред.) та ін. Київ, 2001. Т. 2. С. 667-668. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B2%D0%B8%D1%89&action=edit&redlink=1
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порядок застосування норм міжнародного права на її території; один із 

можливих варіантів співвідношення міжнародного та конституційного 

права (англ. іmplementation: 1) введення в дію; 2) виконання, реалізація 

(напр., судового вироку), здійснення; 3) проведення (реформ тощо))
1
. 

«Імплементувати» також означає «виконувати, здійснювати, запрова-

джувати у життя»
2
.  

Як зауважує С.В. Войченко, найбільш змістовним і точним для реа-

лізації договірних норм Ради Європи є поняття «імплементація», яке 

має вживатись у відповідних міжнародно-правових і національно-

правових актах. На думку правника, національна імплементація перед-

бачає проведення цілої низки організаційно-правових заходів, які, пра-

цюючи в системі, дозволяють досягти кінцевого результату – реального 

втілення норми міжнародного права до національної правової системи
3
. 

Зазначене дає можливість для висновку, що під імплементацією по-

станов ЄСПЛ слід розуміти запровадження в національній правовій сис-

темі України стандартів Ради Європи у сфері захисту прав людини, що 

вироблені Страсбурзьким судом у формі правових позицій, як структу-

рної частини його рішень, що ухвалюються по суті справи. 

Водночас, враховуючи значення термінів «механізм» та «імплемен-

тація», пропонуємо таку робочу гіпотезу щодо трактування поняття 

«механізм імплементації»: сукупність заходів, які вживаються на внут-

рішньонаціональному рівні уповноваженими суб’єктами за допомогою 

правових засобів з метою належного виконання державою взятих на се-

бе міжнародних зобов’язань. 

Принагідно зазначимо, що в юридичній науці слово «механізм» ча-

сто використовується вченими для відображення функціонування різ-

них правових форм в їх русі. Відповідно, в доктрині права широко ви-

користовуються такі юридичні терміни, як «механізм правового регу-

лювання», «механізм забезпечення прав людини», «механізм правоохо-

ронної діяльності», «механізм правозастосування» тощо. Тому важли-

вим в рамках нашого дослідження вважаємо з’ясування сутності зазна-

чених механізмів на предмет їх подібності з механізмом імплементації 

постанов ЄСПЛ. 

Близьким до досліджуваного нами механізму вважаємо механізм 

правового регулювання, що в теорії права характеризуються полісемією 
                                                           

1
 Соколова Ю. Імплементація. Багатомовний юридичний словник-довідник / 

І.О. Голубовська та ін. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 

2012. С. 186. 
2
 Василега-Дерибас М.Д. та ін. Зазнач. твір. С. 493. 

3
 Войченко С.В. Договори Ради Європи в кримінально-правовій сфері та їх імплеме-

нтація в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. Одеса, 2010. С. 18. 
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думок учених щодо його розуміння. Для з’ясування його сутності розг-

лянемо деякі підходи. 

Так, наприклад, з погляду О.М. Куракіна, механізм правового регу-

лювання – це нормативно організований, послідовний комплексний 

процес, спрямований на результативне втілення правових норм у життя 

впорядкування, закріплення, розвиток і вдосконалення суспільних від-

носин, за допомогою адекватних правових засобів з метою реалізації ін-

тересів суспільства та держави. Цей механізм, стверджує правник, мож-

на представити як «схему» руху, що починає функціонувати тільки піс-

ля її наповнення конкретним змістом, який визначається приписами 

окремих норм права та залежить від спрямованості на впорядкування 

суспільних відносин конкретного виду
1
. Із зазначеного випливає, що під 

механізмом слід розуміти певний порядок дій, що здійснюється з метою 

досягнення визначеної мети. 

У свою чергу, О.Ф. Скакун уважає, що під механізмами правового 

регулювання слід розуміти різні елементи правової системи, які здійс-

нюють регулятивний вплив на суспільство
2
. Таким чином, розуміння 

механізму зводиться до елементів, що лише у сукупності характеризу-

ють правове явище. 

На переконання Н.М. Оніщенко, механізм правового регулювання – 

це певна взята у єдності сукупність правових засобів, способів і форм, 

за допомогою яких нормативність права забезпечує впорядкування сус-

пільних відносин, відповідає інтересам суб’єктів права, вирішує конфлі-

кти, сприяє досягненню соціального компромісу в правовій сфері
3
. 

Схожу думку висловлюють Г.П. Середа та С.Г. Стеценко, які зауважу-

ють, що механізм правового регулювання – це сукупність правових за-

собів, за допомогою яких здійснюється упорядкування відповідних сус-

пільних відносин
4
.   

Такий підхід дозволяє стверджувати про можливість ототожнення 

механізму із сукупністю необхідного інструментарію, що необхідний 

для досягнення визначеної мети. 

До ознак механізму правового регулювання відносять такі: 

1) є складовою частиною механізму соціального регулювання, впливає 

                                                           
1
 Куракін О.М. Сучасний механізм правового регулювання: загальнотеоретичні ас-

пекти: монографія. Запоріжжя: Просвіта, 2016. С. 136, 139. 
2
 Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): учебник (пе-

ревод с украинского). Харьков: Эспада, 2007. С. 304. 
3
 Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: монографія. Київ: Ін-т дер-ви і 

права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. С. 213. 
4
 Середа Г.П., Стеценко С.Г. Проблеми теорії держави і права: навч. посіб. у визнач. 

та схемах. Київ: КНТ, 2009. С. 132.  
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правовими властивостями на політичний, економічний та інші механіз-

ми соціального регулювання, переплітається з ними; 2) визначається за-

кономірностями еволюції суспільства, рівнем розвиненості економіки, 

культури; 3) є складною системою, що включає комплекс правових за-

собів і форм, які перебувають у зв'язку і взаємодії; суб'єктів, котрі здій-

снюють правове регулювання чи правову діяльність; юридично значимі 

результати їхньої діяльності; 4) є динамічною частиною правової систе-

ми суспільства, не збігається з нею і тільки в поєднанні з механізмом 

правового впливу створює цілісність у забезпеченні функціонування 

правової системи суспільства; 5) є процесом, що складається зі стадій, 

яким відповідають свої механізми дії; 6) визначає ступінь ефективності 

правового регулювання, відповідність поведінки учасників суспільних 

відносин приписам юридичних норм, їх рух до задоволення приватних і 

публічних інтересів; 7) має кінцевою метою встановлення законності і 

забезпечення правопорядку в суспільстві
1
.  

Вищезазначене дозволяє виокремити ті характерні риси, що прита-

манні і механізму імплементації постанов ЄСПЛ, зокрема: а) є склад-

ною, динамічною системою; б) охоплює низку взаємопов’язаних елеме-

нтів; в) підпорядкований конкретній меті – належне виконання держа-

вою міжнародних зобов’язань, які випливають з положень Конвенції, 

що полягає у відновленні порушених прав і свобод людини та недопу-

щення їх повторного порушення; д) сприяє забезпеченню інтересів лю-

дини, що перебуває під юрисдикцією держави; е) є сукупністю юридич-

них інструментів (засобів та способів), за допомогою яких вичерпується 

конфлікт, що виник між державою і людиною; ж) сприяє досягненню 

соціального компромісу у сфері прав людини. 

Водночас вважаємо, що важливим питанням при характеристиці 

будь-якого механізму є його ефективність. 

Як зауважує О.Ф. Скакун, під ефективністю механізму правового 

регулювання слід розуміти міру досягнення очікуваного результату 

правового регулювання, тобто співвідношення між усталеною метою 

правового регулювання суспільних відносин і реальними результатами
2
.  

Схожу думку з цього приводу висловлює і О.М. Куракін, наголо-

шуючи, що ефективність механізму правового регулювання – це оціно-

чна категорія, яка визначає здатність спеціально-юридичного впливу на 

                                                           
1
 Механізм правового регулювання суспільних відносин, його стадії. Теорія держави 

і права: навчальні матеріали онлайн. URL: http://pidruchniki.com/1001031243102/ 

pravo/mehanizm_pravovogo_regulyuvannya_suspilnih_vidnosin_yogo_stadiyi. 
2
 Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. Київ: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. 

С. 267. 

http://pidruchniki.com/
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суспільні відносини досягати соціально-корисного результату та юри-

дичних цілей за допомогою особливих правових методів і засобів. Вона, 

зауважує правник, характеризує рівень співвідношення між фактичним 

результатом його дії і цілями, для досягнення яких були встановлені 

правові засоби
1
. 

Ефективність рішень ЄСПЛ, як стверджує Л.В. Пастухова, – це 

ступінь їх реального впливу на виконання державами – відповідачами 

зобов’язань за Конвенцією та протоколами до неї. На думку правника, 

критеріями оцінки ефективності рішень ЄСПЛ є їх безпосередні цілі: 

1) відновлення порушених прав людини; 2) усунення перешкод на шля-

ху реалізації людиною своїх прав. Вони зумовлюють функції судових 

рішень, кожне з яких одночасно «виконує» правовідновлювальну та 

превентивну функції. Показниками ефективності рішень ЄСПЛ є: 

а) рівень відновлення конкретними державами-відповідачами на основі 

рішень Суду порушених прав людини; б) певні зміни у динаміці встано-

влених Страсбурзьким судом порушень конвенційних норм державами-

відповідачами
2
.  

Загалом погоджуючись із запропонованими критеріями і показника-

ми ефективності, їх визначення, на наш погляд, повинно стосуватися не 

безпосередньо постанов ЄСПЛ як правових актів міжнародної судової 

інстанції, а саме механізму імплементації таких рішень Страсбурзького 

суду, як сукупності засобів і способів досягнення мети підписання Кон-

венції. Водночас ключовим показником ефективності механізму імпле-

ментації постанов ЄСПЛ уважаємо ступінь урахування правових позицій 

Суду Ради Європи, як складової частини його рішень, у правомірній по-

ведінці суб’єктів, наділених державно-владними повноваженнями.  

Механізм імплементації постанов ЄСПЛ також тісно переплітається 

і з соціально-правовим механізмом забезпечення прав і свобод людини 

та механізмом правоохоронної діяльності, хоча в доктрині права досі не 

має єдності щодо розуміння цих понять.  

Наприклад, О.Ф. Скакун вважає, що соціально-правовий механізм 

забезпечення прав і свобод людини – це система засобів і чинників, що 

забезпечують необхідні умови поваги до всіх основних прав і свобод 

людини, які є похідними від її гідності. З погляду правника, поняттям 

«соціально-правовий механізм забезпечення прав людини» підкреслю-

ється, що правовий механізм – це частина соціального і діє з ним у єд-

                                                           
1
 Куракін О.М. Зазнач. твір. С. 260. 

2
 Пастухова Л.В. Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалізації 

Конвенції про захист прав і основних свобод людини: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.11. Київ, 2003. С. 15-16. 
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ності. У структурі цього механізму вчений виокремлює такі підсистеми: 

а) механізм реалізації прав людини, який включає заходи, спроможні 

створити умови для реалізації прав і свобод людини; б) механізм охоро-

ни прав людини, який включає заходи з профілактики правопорушень 

для утвердження правомірної поведінки особи; в) механізм захисту, 

який включає заходи, що призводять до відновлення порушених прав 

неправомірними діями і відповідальності особи, яка вчинила ці право-

порушення
1
. 

Дещо інший підхід до розуміння соціально-правового механізму 

забезпечення прав людини підтримують О.В. Зайчук та Н.М. Оніщенко, 

які зазначають, що він є системою засобів та факторів, які забезпечують 

повагу до прав і свобод людини, що є суттєвими для повного та вільно-

го розвитку. На їх думку, основним призначенням соціально-правового 

механізму є захист суб’єктивних прав та їх поновлення, а його фунда-

ментальне призначення визначається у процесі реалізації функцій. На-

голошується, що «механізм соціально-правового захисту відображає 

права та свободи особи як вищу цінність; рівень соціальної справедли-

вості у суспільстві, ступінь гарантованості прав та свобод особи; здійс-

нення суспільного порядку та безпеки»
2
. 

У свою чергу, механізм правоохоронної діяльності, з погляду 

А.М. Кучука, може бути визначений як сукупність юридичних засобів, 

за допомогою яких здійснюється профілактика правопорушень, а у разі 

їх вчинення – захист та відновлення порушених прав і свобод людини і 

громадянина. Цей механізм охоплює собою інституційний компонент 

(суб’єкти правоохоронної діяльності), нормативний компонент (система 

правових норм та принципів, що регулюють відносини у сфері охорони 

права) та функціональний компонент (правоохоронні відносини)
3
. 

Враховуючи зазначене, переконані, що механізм імплементації пос-

танов ЄСПЛ має такі подібні риси із зазначеними вище механізмами: 

а) призводить до відновлення порушених конвенційних можливостей 

людини; б) охоплює заходи з профілактики порушень норм Конвенції; 

в) включає заходи створення належних умов для реалізації конвенцій-

них прав і свобод людини; г) є системою правових засобів, які забезпе-

чують повагу до людини, її прав і свобод; д) відображає ступінь гаран-

                                                           
1
 Скакун О.Ф. Теория государства и права: учебник. Харьков: Консум; Ун-т внутр. 

дел, 2000. С. 207. 
2
 Зайчук О.В., Оніщенко  Н.М. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник. 

Київ: Юрінком Інтер, 2008. URL: http://www.ebk.net.ua/Book/law/ 

zaychuk_tdp/part2/409.htm. 
3
 Теорія держави і права: підручник / Ведєрніков Ю.А. та ін. 2-е вид. перероб. і доп. 

Дніпропетровськ: ДДУВС; Ліра ЛТД, 2015. С. 101-103. 
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тованості можливостей людини з боку держави-учасниці Конвенції; 

е) охоплює суб’єктів, наділених державно-владними повноваженнями, 

що вступають у правоохоронні відносини на основі норм національного 

законодавства. 

Досить тісно механізм імплементації постанов ЄСПЛ переплітаєть-

ся і з таким поняттям, як «механізм правозастосування», зважаючи на 

те, що розуміння категорії «імплементація» часто ототожнюється з реа-

лізацією в аспекті норм міжнародного права, однією з форм якої є за-

стосування. 

На думку А.М. Перепелюк, механізм правозастосування є систем-

ним, динамічним утворенням, спрямованим на індивідуалізацію та кон-

кретизацію нормативної основи права, зміст якого становить комплекс 

юридичних засобів, об’єднаних у нормативно-правовий, інституційний 

та процесуально-правовий блоки, які забезпечують реалізацію норм 

права та досягнення його соціально корисних цілей
1
.  

Схожий підхід до розуміння цього явища правової дійсності поді-

ляє і В.В. Шульгін, який зазначає, що механізм правозастосування є 

комплексною сукупністю взаємопов’язаних, взаємодіючих та взаємоо-

бумовлених правових, психологічних, інституційних, функціонально-

організаційних елементів, що складають його зміст, мету та забезпечу-

ють їх неухильну, всебічну, ефективну реалізацію, а також сприяють 

владно-організаційному процесу втілення індивідуальних суб’єктивних 

прав, юридичних обов’язків та вирішення конкретних юридичних справ 

спеціальних суб’єктів військово-правових відносин
2
. 

Ураховуючи результати дослідження зазначених правників, вида-

ється можливим виокремити низку подібних ознак, що притаманні як 

механізму правозастосування, так і механізму імплементації постанов 

ЄСПЛ, зокрема: 1) за своїм значенням є соціально цінним феноменом; 

2) є багатогранним, складним та динамічним правовим явищем; 3) його 

зміст складають комплекс юридичних засобів, способів і форм, що ха-

рактеризуються єдністю, логічною послідовністю, взаємодією; 

4) початок його дії пов'язаний з наявністю юридичного факту; 5) вклю-

чає нормативну, інституційну, функціональну та психологічну складові, 

що виконують різні функції, однак пов’язані загальною метою. 

Не можна залишити поза увагою і погляди вчених щодо назви та 

структури механізмів, які пропонується запровадити з метою належного  

                                                           
1
 Перепелюк А.М. Механізм застосування права: структура та критерії ефективності 

(загальнотеоретичний аспект): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2016. С. 94-96. 
2
 Шульгін В.В. Реалізація військового законодавства: теоретико-правові аспекти: ав-

тореф.  дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Дніпро, 2017. С. 9. 
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виконання постанов Суду Ради Європи. 

Зокрема, В.З. Абдрашитова обґрунтовує позицію про необхідність 

запровадження механізму реалізації рішень ЄСПЛ, що уміщує: вико-

нання рішень Страсбурзького суду, їх дотримання і застосування. При 

цьому виконання рішень ЄСПЛ, стверджує вчена, передбачає: 1) вико-

нання резолютивної частини рішення, наприклад відшкодування шкоди 

потерпілій особі та ін.; 2) виконання прецедентної норми, що міститься 

в мотивувальній частині рішення Суду Ради Європи. Разом з тим, з пог-

ляду правника, механізм реалізації рішень ЄСПЛ включає, по-перше, 

визначення суб'єктів права, які повинні виконати конкретне рішення, 

по-друге, виявлення підпорядкування одного органу іншому, по-третє, 

наявність розгорнутої нормативної бази та правового статусу органів 

державної влади, по-четверте, визначення форм і методів втілення в 

життя рішень Страсбурзького суду, по-п'яте, звітність щодо реалізації 

відповідних рішень, нарешті, по-шосте, визначення принципів та їх до-

тримання, серед яких транспарентність, демократизм
1
. 

Однак, на наш погляд, запропонований вченим підхід є неприйнят-

ним, зважаючи на таке: а) недопустимим є ототожнення правових пози-

цій ЄСПЛ, що містяться в мотивувальній частині його рішень та є нічим 

іншим, ніж результатом тлумачення конвенційних норм, з нормами пра-

ва; б) виконання, дотримання та застосування є належними формами ре-

алізації виключно конвенційних норм; в) виконання постанов Страсбур-

зького суду в його резолютивній частині з боку уповноважених органів 

державної влади більш коректно розглядати в аспекті виконання держа-

вою-учасницею міжнародних зобов’язань, які виникли в результаті ра-

тифікації Конвенції, що одночасно обумовлює визнання юрисдикції Су-

ду Ради Європи. З огляду на зазначене запропонована структура механі-

зму є доцільною лише для характеристики реалізації конвенційних 

норм. 

Схожий за назвою, проте інший за змістом механізм пропонує 

О.Ю. Кайдаш. Як зазначає правник, механізм адміністративно-

правового забезпечення реалізації рішень ЄСПЛ в Україні являє собою 

сукупність засобів адміністративно-правового характеру, що застосо-

вуються уповноваженими на те національними державними інституція-

ми, посадовими і службовими особами при реалізації на території Укра-

їни і в її правовому полі рішень ЄСПЛ, ухвалених проти держави Укра-

їна з метою забезпечення захисту та відновлення прав і свобод особи, 

що передбачені в Конвенції та Протоколах до неї та які були порушені 

                                                           
1
 Абдрашитова В.З. Теоретико-правовые основы исполнения решений Европейского 

Суда по правам человека: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Москва, 2008. С. 13, 77. 
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стосовно заявника державою Україна шляхом виконання рішень ЄСПЛ 

та застосування практики Суду при здійсненні правосуддя і в адмініст-

ративній практиці
1
. 

Аналіз запропонованого правником визначення поняття дозволяє 

стверджувати, що воно також не позбавлене дискусійних моментів, а 

саме: 1) вчений фактично вдався до тавтології, стверджуючи про те, що 

механізм реалізації рішень ЄСПЛ є сукупністю засобів, що застосову-

ються уповноваженими суб’єктами при реалізації на території України 

рішень ЄСПЛ; 2) сутність механізму реалізації рішень ЄСПЛ обмежу-

ється лише засобами адміністративно-правового характеру, що звужує 

розуміння цього явища правової дійсності, оскільки поза увагою зали-

шаються інші важливі засоби, серед яких кримінально-процесуальні, 

цивільно-процесуальні тощо, що відіграють важливу роль при вжитті 

додаткових заходів індивідуального та заходів загального характеру; 

3) стверджуючи, що реалізація рішень ЄСПЛ відбувається двома шля-

хами, а саме через виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ, 

автором: а) фактично акцентується увага лише необхідності виплати 

справедливої сатисфакції; б) практика Страсбурзького суду ототожню-

ється з нормою права, що є неприпустимим.  

Зважаючи на вищевикладене, доходимо висновку, що введення до 

наукового обігу категорії «механізм реалізації» щодо постанов Суду Ра-

ди Європи є недостатньо обґрунтованим та некоректним. 

У теорії права також висловлюється думка про необхідність запро-

вадження механізму правової інфільтрації Конвенції, правових позицій 

та прецедентної практики ЄСПЛ, якому властиві певні форми та спосо-

би
2
. Однак, наприклад,  І.В. Лаптєвою чомусь не запропоновано його 

поняття та структура. Разом з тим постає питання про прийнятність та-

кої юридичної конструкції. 

У перекладі з латинської слово «інфільтрація» означає: in – «в», fil-

tratio – «проникнення, вливання»
3
. Воно вживається в медицині та біо-

логії й розглядається в прямому значенні як проникнення і скупчення в 

тканинах тих або інших елементів, які не є їх нормальною складовою 

                                                           
1
 Кайдаш О.Ю. Адміністративно-правове забезпечення реалізації рішень ЄСПЛ: дис. 
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2014. С. 11. 
3
 Прохоров А.М. Инфильтрация. Большой энциклопедический словарь. 2-е изд., пере-

раб. и доп. Москва, 1998. С. 454. 
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частиною
1
. Із зазначеного випливає, що вченим фактично здійснюється 

спроба адаптації ще одного, поряд з «механізмом», неюридичного тер-

міна в правничу науку задля характеристики проникнення одного явища 

правової дійсності в інше.  

У свою чергу, В.М. Кохман та М.І. Поліщук пропонують розуміти 

термін «правова інфільтрація» як запозичення (взаємопроникнення) 

правових норм, що містяться в рамках міжнародного права чи націона-

льного законодавства однієї країни, у внутрішньодержавне право інших 

держав у встановленій або прийнятній формі. На їх думку, основними 

способами здійснення процесу правової інфільтрації є: імплементація; 

правова рецепція; правова трансформація;  інкорпорація; правова відси-

лка. Разом з тим, з погляду вчених, слід враховувати, що при впрова-

дженні зазначених форм правової інфільтрації кожна з них матиме свій 

власний механізм правової реалізації, заздалегідь встановлений законо-

давцем
2
.  

Осмислення зазначеного дозволяє дійти висновку, що головна мета 

інфільтрації – запозичити, тобто наслідувати, перейняти, почерпнути, 

існуючі міжнародні стандарти для національної правової системи. 

Дещо інший підхід до розуміння категорії «правова інфільтрація» 

пропонується Т.А. Мельниченко, яка визначає її як естрагування правових 

норм, що містяться в міжнародних актах (договорах, конвенціях, деклара-

ціях) і національних нормативно-правових актах однієї держави у внутрі-

шньодержавне право конкретної іншої держави певними способами
3
.  

Вважаємо, що ключовим терміном цього визначення є «естрагуван-

ня», під якою вченим пропонується розуміти відбір для національного 

права лише «продвинутих» юридичних норм, а також можливість засто-

сування правової норми не загалом, а лише її частини. Саме це, на дум-

ку правника, дозволяє прискорити процес побудови правової держави. 

Водночас, з погляду автора, під механізмом правової інфільтрації норм 

міжнародного права в право внутрішньодержавне слід розуміти органі-

заційно-правові способи і прийоми, що забезпечуються компетентними 

державними органами, щодо виконання положень норм міжнародного 

права з урахуванням особливостей національного законодавства, спря-

мованих на реалізацію нормативних приписів, що випливають з поло-

                                                           
1
 Ушаков Д.Н. Механизм. Большой толковый словарь современного русского языка. 
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3
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жень міжнародно-правових актів. Основним способом здійснення про-

цесу правової інфільтрації, на думку вченого, є імплементація, яка може 

здійснюватися за допомогою відсилки, рецепції, адаптації, відтворення, 

легітимації, інкорпорації
1
. 

З огляду на зазначене, доходимо висновку, що використання термі-

на «інфільтрація» є виправданим лише при характеристиці механізму 

проникнення норм міжнародних договорів в національне право, однак 

він є недоречним при здійсненні характеристики виконання чи імплеме-

нтації рішень ЄСПЛ, зважаючи на таке: а) запозичення не може бути 

метою виконання рішень міжнародних судових органів; б) принцип ест-

рагування, що по суті зводиться до відбору для виконання лише «прод-

винутих рішень» суду, не може бути в основі відповідного механізму. 

Також А.В. Деменєвою висловлюється позиція про необхідність 

створення механізму реагування держави на постанови Страсбурзького 

суду. Ключову роль в створенні такого механізму, наголошує дослідни-

ця, повинен відігравати системний підхід, що охоплює і дії влади у від-

повідь на встановлене ЄСПЛ порушення, і стратегію взаємодії націона-

льних і конвенційних механізмів, і постійну діяльність держави в сфері 

виконання зобов'язань за статтею 1 Конвенції – забезпечення конвен-

ційних прав всередині держави і попередження порушень Конвенції. 

Разом з тим, як стверджує правник, розгляд конкретної справи – це дія-

льність Європейського суду з прав людини в рамках реалізації норм 

Конвенції. А отже, можна припустити, що реалізація державою поста-

нов Європейського суду є складовою частиною механізму реалізації 

норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
2
. Із 

зазначеного випливає, що механізм реагування, який по суті зводиться 

до реалізації державою постанов ЄСПЛ, є складовою механізму реалі-

зації конвенційних норм. 

Водночас, зважаючи на існуюче тлумачення терміна «реагувати», 

що означає діяти у відповідь на щось, виявляючи відповідне ставлення 

до кого-, чого-небудь
3
, логічним є припущення про те, що механізм реа-

гування може охоплювати собою не тільки певну сукупність заходів ор-

ганів публічної влади, спрямовані на виконання постанов Страсбурзько-

го суду, але й захисні дії з боку держави у відповідь на рішення Суду 

Ради Європи з вираженням власного політичного ставлення до нього чи 
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аргументацією причин його невиконання передусім в частині вжиття 

необхідних заходів загального характеру. Тому запровадження подібно-

го механізму в національній правовій системі зводить нанівець взяті на 

себе державою міжнародні зобов’язання у сфері захисту прав людини. 

До того ж, на наш погляд, хибною є думка вченого про те, що механізм 

реалізації постанов ЄСПЛ є складовою механізму реалізації норм Кон-

венції, зважаючи на те, що ці два механізми співвідносяться як засіб і 

мета та мають різні структурні елементи. 

Підсумовуючи, доходимо висновку, що, зважаючи на юридичну 

природу рішень Страсбурзького суду, що ухвалюються ним по суті 

справи, а також їх значення для національних правових систем, най-

більш оптимальним для використання в науці та законодавстві є понят-

тя «механізм імплементації постанов ЄСПЛ». Схожу позицію з цього 

приводу висловлює і С.Ю. Бутенко, який зазначає, що імплементація 

рішень ЄСПЛ в кримінальне процесуальне законодавство України – це 

комплексна організаційно-правова діяльність держави, метою якої є ви-

конання Україною міжнародного зобов’язання перед Радою Європи 

щодо забезпечення відповідності кримінального процесуального зако-

нодавства України Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод в її тлумаченні ЄСПЛ
1
.  

Проте, на наш погляд, такий підхід до розуміння імплементації пос-

танов Страсбурзького суду є дещо звуженим, оскільки фактично зво-

диться до одного із можливих заходів з боку держави, а саме приведен-

ня чинного національного законодавства у відповідність до правових 

позицій ЄСПЛ. Вважаємо, що в своїй основі механізм імплементації по-

винен мати як заходи щодо виконання резолютивної частини постанов 

ЄСПЛ (передусім, виплата справедливої сатисфакції, що є первинним), 

так і інші більш важливі заходи індивідуального та загального характе-

ру, завданням яких є відновлення порушеного права та попереднього 

юридичного стану скаржника, а також недопущення повторного пору-

шення конвенційних прав з боку органів державної влади, їх службових 

та посадових осіб. 

З огляду на все вищевикладене запропонуємо такий концепт юри-

дичного феномену, що складає предмет дослідження: механізм імпле-

ментації постанов ЄСПЛ в національній правовій системі є сукупністю 

юридичних засобів і способів, що використовуються, та заходів, які 

вживаються державою на виконання взятих на себе конвенційних зо-

бов’язань із відшкодування завданої скаржникові матеріальної та мора-
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льної шкоди, відновлення його порушеного конвенційного права (а за 

необхідності – і попереднього правового стану потерпілого від незакон-

них рішень, дій або бездіяльності органів публічної влади, їх посадових 

і службових осіб), а також запобігання порушенню конвенційних прав і 

свобод людини у майбутньому
1
. 

Досліджуваному механізму притаманні такі характерні риси: 

а) є цілісним та системним утворенням, що охоплює собою ряд взаємо-

пов’язаних елементів, а саме: правових засобів, способів, заходів інди-

відуального та загального характеру; б) є динамічним явищем правової 

дійсності, що відображає рух, взаємодію цих елементів; в) він підпоряд-

кований досягненню визначеної ст. 1 Конвенції мети (гарантування ко-

жному, хто перебуває під юрисдикцією Високих Договірних Сторін, 

прав і свобод, визначених в розділі І Конвенції), а також забезпеченню 

виконання державою взятих на себе міжнародних зобов’язань, передба-

чених ст. 46 Конвенції (виконувати остаточні рішення ЄСПЛ у будь-

яких справах, в яких держава є стороною); г) його функціональне приз-

начення, що є конкретизацією вищезгаданих мети та міжнародного зо-

бов’язання держави, виявляється у забезпеченні відшкодування завданої 

скаржникові матеріальної та/або моральної шкоди, відновленні його по-

рушених конвенційних можливостей, а також запобіганні порушень 

конвенційних прав і свобод людини у майбутньому; д) має визначені 

просторові та темпоральні межі існування в правовій системі держави; 

е) оцінка його ефективності залежить як від кількісних показників щодо 

правовідновлювальних заходів з боку держави та ухвалення повторних 

типових постанов ЄСПЛ щодо порушень норм Конвенції, так і від сту-

пеня урахування в діяльності суб’єктів державно-владних повноважень 

правових позицій Страсбурзького суду. 

 

 

4.2. Структура механізму імплементації постанов Суду Ради 

Європи в національній правовій системі 

 

Дослідження механізму, що відображає правове явище у динаміці 

або русі, є фактично дослідженням його структури. 

Термін «структура» у Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови має такі трактування: 1) взаєморозміщення та взає-

                                                           
1
 Завгородній В.А. Поняття «Механізм імплементації  рішень Європейського Суду з 

прав людини»: питання термінологічної визначеності та змістовної наповнюваності. Віс-

ник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. 2018. 

Вип. 1 (81). С. 21. 
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мозв’язок складових частин цілого; будова; 2) устрій, організація чого-

небудь
1
. Схожу інтерпретацію цього терміна можна споглядати й у фі-

лософському енциклопедичному словнику, в якому зазначається, що 

структура (лат. structura – будова, розміщення, порядок) – це спосіб за-

кономірного зв’язку між складовими предметів і явищ природи та сус-

пільства, мислення та пізнання, сукупність істотних зв’язків між виді-

леними частинами цілого, що забезпечує його єдність; внутрішня будо-

ва чого-небудь. Структура властива об’єктам, що являють собою систе-

ми, і виділяється шляхом встановлення сутнісних, відносно стійких 

зв’язків між їх елементами при частковому або повному абстрагуванні 

від якісних характеристик цих елементів
2
. 

В юридичній літературі підкреслюється, що структура відображає 

те, що залишається незмінним у системі, її основну константу. Структу-

ра несе у собі тип, спосіб зв’язку, сукупність стійких взаємозв’язків. Ін-

шими словами, це поняття виражає те, що залишається незмінним у си-

стемі, її основну константу. З погляду методології, як зауважує Л.Б. Ті-

унова, структурний аспект є обов’язковим у використанні системного 

підходу у складних структурах, що охоплюють кілька рівнів (суспільст-

во, правова система), окремі види, типи та рівні зв’язку можуть бути ро-

зглянуті як елементи більш загальної структури
3
.  

Отже, термін «структура» у контексті предмета нашого досліджен-

ня слід розуміти як внутрішню побудову механізму імплементації рі-

шень ЄСПЛ, яка являє собою єдність стійких елементів, що взаємо-

пов’язані та взаємодіють між собою.  

Принагідно слід зазначити, що в сучасній теорії міжнародного пра-

ва достатньо дослідженим є питання імплементації норм міжнародного 

права в національне законодавство та її механізм.  

Так, з погляду В.Ю. Калугіна, структура національного механізму 

імплементації містить у собі такі елементи:  

а) закріплені в національному правопорядку правові засоби забез-

печення виконання міжнародних зобов’язань на внутрішньодержавному 

рівні;  

б) система державних органів, уповноважених на реалізацію міжна-

родних зобов’язань;  

в) національна правозастосовна практика;  
                                                           

1
 Бусел В.Т. Структура. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з 

дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел.  Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. С. 1208. 
2
 Йолон П. Структура. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук та 

ін. Київ: Абрис, 2002. С. 611. 
3
 Тиунова Л.Б. Системные связи правовой действительности: методология и теория. 

СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1991. С. 14-15. 



Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні … 

215 

г) організаційні засоби, застосовувані на внутрішньодержавному рі-

вні для забезпечення імплементації міжнародного гуманітарного права
1
. 

Схожу позицію щодо структури національного механізму імплеме-

нтації висловлюють М.О. Баймуратов та М.А. Алмохаммед, які заува-

жують, що імплементація норм міжнародного права в національне зако-

нодавство держави – це телеологічно обґрунтований системний процес, 

що має на меті реалізацію міжнародно-правових зобов’язань держави, 

взятих нею в рамках міжнародно-правових угод, укладених у рамках ві-

дповідних ММУО, у рамках національного конституційного права, 

шляхом трансформації норм міжнародного права в норми національно-

го конституційного законодавства з використанням специфічних при-

йомів і методів
2
.  

Зазначене дозволяє стверджувати, що імплементація норм міжна-

родного права головним чином зводиться до правотворчості відповід-

них органів та посадових осіб державної влади, метою якої є включення 

міжнародних стандартів до національного законодавства. На наше пе-

реконання, зазначена мета не збігається за обсягом та змістом з метою 

імплементації постанов ЄСПЛ, що включає як виплату справедливої 

компенсації скаржнику й відновлення його порушеного права, так і вне-

сення змін до чинного законодавства та практики його застосування. А 

отже, існуючі в доктрині права підходи до структури механізму імпле-

ментації норм міжнародного права не можуть бути взяті за основу для 

визначення структури досліджуваного механізму. 

Механізм імплементації рішень ЄСПЛ безпосередньо став предме-

том дослідження А.І. Сидоренко, який пропонує розуміти під ним про-

цес переведення правових позицій ЄСПЛ в національну правову систе-

му РФ. З погляду правника, цей механізм включає такі елементи: 

а) з'ясування точного та повного змісту правових позицій ЄСПЛ; 

б) встановлення відповідності правових позицій ЄСПЛ Конституції 

Конституційним Судом; в) внесення змін до національного законодав-

ства за необхідності; г) реалізація правових позицій ЄСПЛ у судовій 

практиці
3
.  

Аналіз запропонованої вченим структури механізму імплементації 

                                                           
1
 Калугин В.Ю. Механизм имплементации норм международного гуманитарного 

права на внутригосударственном уровне. URL: http://evolutio.info/ content/view/336/51. 
2
 Баймуратов М.О., Алмохаммед М.А. Особливості входження норм міжнародного 

права в національне конституційне право України. Вісник Центральної виборчої комісії. 

2016. № 2 (34). С. 78. 
3
 Сидоренко А.И. Принцип правовой определенности в судебной практике: импле-

ментация решений Европейского суда по правам человека: автореф. дис. … канд. юрид. 
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рішень Страсбурзького суду дозволяє виокремити такі його суттєві не-

доліки:  

1) елементами механізму імплементації рішень ЄСПЛ виокремлено 

тільки заходи загального характеру, що звужує обсяг цього явища пра-

вової дійсності;  

2) невиправданою є визначена роль Конституційного суду, який ви-

ступає своєрідним фільтром у процесі імплементації правових позицій 

ЄСПЛ, що з’ясовуючи точний зміст результатів тлумачення конвенцій-

них норм Судом Ради Європи, по суті здійснює їх тлумачення;  

3) реалізація правових позицій Страсбурзького суду визначається 

необхідним заходом лише при здійсненні судової практики, в той час як 

поза увагою залишаються інші види юридично значущої діяльності, се-

ред якої правоохоронна, адміністративна тощо. 

Зважаючи на той факт, що у вітчизняній правничій науці відсутні 

праці, в яких би самостійним предметом дослідження була структура 

досліджуваного нами механізму, звернемось до теоретичних положень, 

які торкаються суміжних категорій, а саме: структура механізму право-

застосування, структура механізму правореалізації, структура механізму 

правоохорони (правоохоронної діяльності), структура механізму забез-

печення прав і свобод людини. 

Вибір зазначених суміжних категорій не є довільним та зроблений 

на основі таких умовиводів:  

а) механізм імплементації постанов ЄСПЛ в окремих випадках ви-

магає залучення механізму правозастосування (наприклад, у випадку 

перегляду судового рішення національного суду за нововиявленими об-

ставинами), що обумовлює їх подібність в структурі;  

б) правоохоронна діяльність є різновидом правозастосовної, а отже 

механізму  правоохоронної діяльності притаманні аналогічні елементи 

механізму правозастосування;  

в) зважаючи на наявність чотирьох форм реалізації норм права, зо-

крема використання, виконання, дотримання і застосування, структуру 

механізму реалізації норм права та структуру механізму застосування 

необхідно розглядати як загальне та особливе;  

г) оскільки складовою механізму забезпечення прав і свобод люди-

ни є механізм реалізації прав і свобод людини, структура останнього 

співвідноситься з категорією «структура механізму реалізації норм пра-

ва» як особливе та загальне. 

Огляд юридичних джерел за темою дослідження дає підстави  для 

висновку, що в доктрині права існують різні підходи до визначення 

структурних елементів механізму правозастосування. На підтвердження 
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цієї тези наведемо деякі судження вчених з цього приводу.  

Так, з погляду А.М. Перепелюк, структура механізму правозастосу-

вання – це його внутрішня будова, відповідне розміщення основних 

елементів та зв’язків, які формують його цілісність, визначають його 

властивості та функції і забезпечують дієвість. Вчений зазначає, що 

структура механізму застосування права є складною правовою категорі-

єю, елементами якої є різноманітні правові засоби, що використовують-

ся державою, її органами та посадовими особами з метою забезпечення 

законного, справедливого, обґрунтованого, цільового та своєчасного за-

стосування права відповідно до волі законодавця і структурно опосере-

дковані в таких обов’язкових елементах, як: суб’єкт, об’єкт, процедура, 

метод, індивідуальні акти.  

Зазначені елементи, на думку правника, можна об’єднати у різні рі-

вні, основними серед яких є інституційний, що характеризується підви-

щеною стабільністю та належать до статичних категорій (суб’єкти та 

об’єкти правозастосовної діяльності); функціональний, що опосередко-

вує процедуру та методи правозастосовної діяльності, вміщує досить 

гнучкі елементи, які належать до динамічних категорій; результативний, 

відображений в правозастосовних актах як офіційному результаті пра-

возастосовної діяльності
1
. 

Проте, на наш погляд, зазначена позиція вченого характеризується 

дискусійністю, оскільки автор спочатку акцентує, що елементами механі-

зму правозастосування є правові засоби, які використовуються різними 

суб’єктами, а потім наголошує на інших обов’язкових елементах, що спо-

нукає до висновку про необов’язковість таких засобів у структурі дослі-

джуваного механізму. Невиправданим також вважаємо відсутність серед 

елементів механізму нормативного рівня, що охоплює передусім норма-

тивно-правові акти, на основі яких і здійснюється  правозастосування. 

Дещо інший підхід до визначення структурних елементів механізму 

правозастосування запропоновано В.В. Шульгіним, з погляду якого ме-

ханізм є комплексною сукупністю взаємопов’язаних, взаємодіючих та 

взаємообумовлених правових, психологічних, інституційних, функціо-

нально-організаційних елементів, що складають його зміст, мету та за-

безпечують їх неухильну, всебічну, ефективну реалізацію, а також 

сприяють владно-організаційному процесу втілення індивідуальних 

суб’єктивних прав, юридичних обов’язків та вирішення конкретних 

юридичних справ спеціальних суб’єктів військово-правових відносин
2
. 

З-поміж зазначених складових механізму дискусійним уважаємо 
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 Перепелюк А.М. Зазнач. твір. С. 97-98. 

2
 Шульгін В.В. Зазнач. твір. С. 9. 



Завгородній В. А. 

218 

психологічний елемент, який з погляду вченого в аспекті ординарного 

механізму пов'язаний з санкцією, що є засобом морально-

психологічного впливу (охорони), точного та беззастережного дотри-

мання встановленого правила
1
.  

На наш погляд, санкція, як структурна частина норми права, не є 

єдиним засобом впливу на поведінку суб’єкта з метою дотримання 

встановленого правила, оскільки такими засобами є також високий рі-

вень правосвідомості та правової культури, в основі яких лежить пере-

конаність у необхідності і соціальній корисності законів. 

Не є одностайними твердження вчених і з приводу внутрішньої по-

будови механізму забезпечення прав і свобод людини. 

Так, на думку А.Ю. Олійника, структурними елементами механізму 

забезпечення конституційних свобод людини є: а) гарантії здійснення 

суб’єктивних прав; б) систему органів держави і місцевого самовряду-

вання, їх службових та посадових осіб, об’єднання громадян; в) юриди-

чні елементи механізму реалізації; г) процес практичного втілення мож-

ливості та необхідності у дійсність; д) умови і фактори такого процесу
2
. 

Осмислення зазначеного підходу до визначення структури механіз-

му дає можливість стверджувати про його суперечливість, виявом якої є 

віднесення до структурних елементів механізму гарантій здійснення 

суб’єктивних прав, юридичних елементів механізму реалізації та проце-

су практичного втілення можливості та необхідності у дійсність. 

Вказаний умовивід ґрунтується на таких теоретичних положеннях:  

1) гарантії забезпечення прав людини являють собою систему засо-

бів та умов, за допомогою яких у суспільному житті реалізуються, охо-

роняються, а в разі порушення – захищаються законодавчо визначені 

можливості людини;  

2) зважаючи на підхід автора до розуміння поняття юридичного ме-

ханізму реалізації прав людини (як взятої окремо усієї сукупності кон-

ституційних елементів, за допомогою яких умовах додержання законно-

сті з позиції гуманізму і соціальної справедливості кожною людиною і 

громадянином України здійснюються його конституційні можливості, 

знешкоджуються ті негативні умови, які можуть завдати шкоди практи-

чному втіленню можливих соціальних благ у повсякденне життя), таки-

ми конституційними елементами можна вважати юридичні засоби, що 

забезпечують втілення в життя можливостей людини;  

                                                           
1
 Там само. С. 107. 

2
 Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод 

людини і громадянина в Україні: монографія. Київ: Алерта; КНТ; Центр навчальної літе-

ратури, 2008. С. 156. 
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3) з огляду на діалектичний взаємозв’язок філософських категорій 

змісту (як певним чином упорядкованої сукупності елементів та проце-

сів, що утворюють предмет) та форми (як способу існування й виражен-

ня змісту), ми не поділяємо тези вченого, що процес практичного вті-

лення, що співвідноситься з категорією «форма», до того ж зовнішня, є 

структурним елементом механізму забезпечення конституційних свобод 

людини. 

У свою чергу, А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков та С.Л. Лисенков ви-

окремлюють дещо інші елементи механізму забезпечення прав і свобод 

громадянина, а саме: а) норми права; б) правовідносини; в) акти безпо-

середньої реалізації прав і обов’язків; г) акти застосування норм права
1
.  

 Аналіз запропонованої структури механізму дозволяє дійти висно-

вку, що поза увагою вчених залишились такі важливі його елементи, як 

акти тлумачення норм права, що дозволяють з’ясувати зміст норм права 

з метою їх правильного застосування, а також правова свідомість та 

правова культура суб’єктів. 

Більш широкий підхід до розуміння структури механізму забезпе-

чення прав і свобод громадян, хоча й у сфері запобігання та протидії ко-

рупції, запропонував В.В. Плиска.  

З погляду правника, зазначений механізм складається з таких еле-

ментів: адміністративно-правова норма; акти тлумачення адміністрати-

вних норм; адміністративно-правові акти; адміністративні правовідно-

сини; юридичні факти у сфері корупційних правопорушень;  правосві-

домість суб’єктів корупційних діянь; рівень діючого в державі режиму 

законності;  адміністративно-правові гарантії дотримання та охорони 

прав і свобод громадян. При тому, як стверджує автор, обов’язковими 

(основними) елементами такого механізму є: норми права; акти реаліза-

ції норм права та правовідносини
2
.  

Проте, на наш погляд, запропонований підхід вченого до структури 

досліджуваного механізму не позбавлений недоліків, а саме:  

1) деякі основні елементи механізму не узгоджуються із загальною 

структурою. Так, наприклад, автор стверджує, що обов’язковим елемен-

том досліджуваного механізму є норми права, однак в загальній струк-

турі визначає лише адміністративно-правові, чим звужується обсяг цьо-

го елемента;  
                                                           

1
 Теорія держави і права: навч. посіб. / А.М. Колодій та ін.; за заг. ред. С.Л. Лисенко-

ва, В.В. Копєйчикова. Київ: Юрінком Інтер, 2002. С. 136. 
2
 Плиска В.А. Поняття та елементи адміністративно-правового механізму забезпе-

чення прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2015. Вип. 35. Ч. І. Том 2. 

С. 146-147. 
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2) некоректним, на наше переконання, є виокремлення такого еле-

мента механізму, як адміністративно-правові акти, що не дозволяє зро-

зуміти, які види актів маються на увазі з точки зору існуючої в доктрині 

права їх видової диференціації;  

3) серед основних елементів механізму виокремлюються акти реа-

лізації норм права (тобто акти виконання, використання та дотримання), 

яких немає в загальній структурі запропонованого механізму.  

Водночас в загальній структурі механізму правник виокремлює 

тільки акти тлумачення адміністративних норм та не передбачає інших 

невід’ємних правових актів. 

Слід зазначити, що в теорії права також немає єдності правників 

щодо структури механізму правоохорони (правоохоронної діяльності). З 

цього приводу О. Ф. Скакун зазначає, що механізм охорони прав люди-

ни включає в себе заходи щодо профілактики правопорушень для утве-

рдження правомірної поведінки особи
1
. Таким чином, вченим фактично 

ототожнюється структура цього механізму з сукупністю профілактич-

них заходів чим, на наш погляд, звужується зміст та обсяг досліджува-

ного поняття. 

З погляду О.В. Синьова, механізм правової охорони охоплює такі 

елементи: а) правові норми, серед яких вчений виділяє норми-заборони, 

зобов’язуючі норми, процесуальні норми; б) суб’єкти правової охорони 

прав та свобод громадян, серед яких більшість становлять органи дер-

жави, та громадяни, що є самостійними суб’єктами охорони і захисту 

своїх прав
2
. Однак, на наше переконання, запропонована структура дос-

ліджуваного механізму є неповною, зважаючи на те, що вченим упуще-

ні такі важливі його елементи, як: 1) правові акти, що є результатом во-

левиявлення суб’єктів, наділених державно-владними повноваженнями; 

2) правові відносини, учасниками яких є відповідні суб’єкти; 

3) юридично значуща діяльність тощо. 

На думку Ю.А. Ведєрнікова та А.М.  Кучука, правоохоронна діяль-

ність здійснюється через певний механізм, який включає в себе: норма-

тивний компонент (система правових норм та принципів, що регулюють 

відносини у сфері охорони права); інституційний компонент (суб’єкти 

правоохоронної діяльності); функціональний компонент (відносини, що 

складаються при здійсненні діяльності з охорони права та свобод люди-

                                                           
1
 Скакун О.Ф. Теория государства и права: учебник. Харьков: Консум; Ун-т внутр. 

дел, 2011. С. 206. 
2
 Синьов О.В. Механізми охорони прав людини: генезис та сучасний стан. Вісник 

Національного університету внутрішніх справ. 2004. Вип. 28. С. 110-111. 
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ни)
1
.  

Разом з тим поза увагою вчених залишився ідеологічний компо-

нент, що включає такі важливі елементи механізму, як правова свідо-

мість та правова культура суб’єктів правоохорони. 

На значущості такого елемента в аспекті структури механізму ефе-

ктивності правореалізаційного процесу наголошує Д.В. Просандєєв, 

який до психологічної складової механізму відносить: загальнокультур-

ні якості, професійну правосвідомість, мотивацію, ідеологічні пріорите-

ти, правосвідомість, самоосвіту, правову освіту та правову культуру 

суб’єкта правореалізації, саморегуляцію правомірної поведінки, повагу 

до права, правове виховання.  

Окрім зазначеного елементу вчений пропонує включати до струк-

тури механізму і інші компоненти, а саме: базовий (особистісний); соці-

альний; правовий; забезпечувальний (контрольний). До базового ком-

поненту як основний з факторів, що впливають на правореалізаційний 

процес, науковець відносить людину як найвищу цінність, її безпеку, 

права і свободи, правомірну поведінку; до соціального – реальні можли-

вості особи, допомогу держорганів, стан суспільного розвитку, соціаль-

но-орієнтовану економіку, політику, стан корупційності держапарату; 

до правового – якість законотворчості, систематизацію законодавства, 

застосовність законів, законність підзаконних актів; до забезпечуваль-

ного – контроль, соціальний контроль, дотримання законності, виявлен-

ня недоліків правореалізації
2
. 

Аналіз зазначених позицій вчених щодо структури досліджуваних 

механізмів дає можливість дійти таких висновків: 

а) диференціація структурних елементів механізму здійснюється на 

основі двох методологічно різних підходів, перший з яких полягає у ви-

окремленні більших за обсягом правових утворень (компонентів, рів-

нів), які загалом можна назвати підсистемами, що включають спорідне-

ні елементи, другий – полягає у виокремленні лише елементів загальної 

системи механізму; 

б) частина вчених не включає до структури механізму такі важливі 

його елементи, як правова культура та правова свідомість, що є складо-

вими ідеологічної підсистеми. Водночас у структурі розглянутих меха-

нізмів взагалі відсутня комунікативна підсистема, що являє собою 

зв’язки, які існують між різними елементами механізму; 

                                                           
1
 Ведєрніков Ю.А., Кучук А.М. Правоохоронна діяльність в Україні: теоретико-

правовий аспект. Київ, 2009. С. 176. 
2
 Просандеев Д.В. Эффективность правореализационного процесса: дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.01. Ростов-на-Дону, 2004. С. 32, 49. 
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в) з огляду на інформативність та зручність вважаємо більш опти-

мальним для використання в рамках цього дослідження підхід, який пе-

редбачає виокремлення в структурі механізму не окремо взятих елемен-

тів, а підсистем, що поєднують ці елементи. Такий підхід є більш ви-

правданим, оскільки досліджуване явище являє собою динамічну сис-

тему, що в свою чергу складається з менших за обсягом правових утво-

рень (підсистем). Відповідно, кожна з існуючих підсистем механізму 

включає декілька взаємопов’язаних та однорідних елементів. 

Визначившись з методологічним підходом до характеристики  

структури механізму імплементації постанов ЄСПЛ в національній пра-

вовій системі, з'ясуємо та розглянемо особливості його складових. 
Зважаючи на те, що механізм імплементації постанов ЄСПЛ не мо-

же функціонувати хаотично, тобто без участі у цьому процесі правових 

норм, невід’ємною його складовою є нормативна підсистема, що пере-

дусім включає як елементи джерела міжнародного та національного 

права. 

Вважаємо, що більшість норм таких джерел є регулятивними, оскі-

льки за своєю функціональною спрямованістю розраховані на правомі-

рну поведінку суб’єктів імплементації постанов Страсбурзького суду та 

визначають їх повноваження у цій сфері. І лише частина з них є охорон-

ними, зважаючи на таке:  

а) розраховані на врегулювання відносин, що виникають у зв’язку з 

необхідністю відновлення порушеного конвенційного права особи чи її 

юридичного стану;  

б) визначають вид і межі юридичної відповідальності посадових та 

службових осіб органів державної влади за порушення норм Конвенції.      

Розглядаючи нормативну підсистему досліджуваного механізму, 

слід наголосити, що її основу складають положення міжнародного до-

говору, тобто Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-

бод, в п. 1 ст. 46 якої зазначається, що Високі Договірні Сторони зобо-

в'язуються виконувати остаточні рішення Страсбурзького суду в будь-

яких справах, у яких вони є сторонами
1
. Водночас в доктрині права іс-

нує точка зору з приводу того, що держави-учасниці Конвенції мають 

виконувати не тільки рішення, ухвалені ЄСПЛ по суті справи проти неї, 

але й інші постанови Суду Ради Європи. 

Так, наприклад, з погляду В.А. Капустинського, держави – члени 

Ради Європи, які ратифікували Конвенцію, визнають усі його рішення 

                                                           
1
 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 (дата 

оновлення: 02.10.2013). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/995_004
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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обов’язковими для себе
1
. 

На наш погляд, подібні наукові висновки вступають у протиріччя з 

нормою Конвенції лише у тому випадку, якщо виконання постанов 

ЄСПЛ розглядається в аспекті виплати справедливої компенсації скар-

жнику. Однак, якщо йдеться про імплементацію постанов ЄСПЛ, метою 

якого є запровадження міжнародних стандартів Ради Європи у сфері за-

хисту прав людини в національній правовій системі, держави-учасниці 

Конвенції мають зважати на постанови ЄСПЛ в їх мотивувальній части-

ні (правові позиції Страсбурзького суду), що є обов’язковими для ура-

хування суб’єктами владних повноважень. 

Беззаперечним є той факт, що на національному рівні правового ре-

гулювання Закон України «Про виконання рішень та застосування прак-

тики Європейського суду з прав людини»
2
 є окремим нормативно-

правовим актом, в якому визначені не тільки заходи, що необхідні для 

забезпечення виконання постанов Страсбурзького суду, але й значення 

його практики для національних судових органів.  

Як зазначає з цього приводу Д. Супрун, наявність такого спеціаль-

ного закону ставить Україну чи не на умовне «перше місце» серед євро-

пейських країн у питанні законодавчого забезпечення виконання рішень 

ЄСПЛ та переконливо підтверджує прагнення України до європейської 

інтеграції в питаннях судочинства та захисту прав людини
3
.  

Проте аналіз норм вищезгаданого закону та практики його застосу-

вання дозволяє виокремити такі його суттєві недоліки.  

По-перше, легальна дефініція поняття «практика ЄСПЛ» визначає 

лише суб’єктів її формування та не надає розуміння її сутності, що при-

зводить до неоднозначності сприйняття цієї категорії суб’єктами права, 

тим більше як джерела права. На наше переконання,  законодавцю слід 

скорегувати значення вживаного терміна, зважаючи на те, що практика 

ЄСПЛ, як наголошувалося попередньо, є сумативним утворенням (дія-

льність Суду та її результати (рішення), взята в єдності з досвідом Суду 

Ради Європи), що унеможливлює її застосування подібно до норм пра-

ва. Разом з тим практика ЄСПЛ, на відміну від Конвенції та Протоколів 

до неї, не може визначатися самостійним джерелом (формою) права, на-

                                                           
1
 Капустинський В.А. Зазнач. твір. С. 3. 

2
 Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав люди-

ни: Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. 

№ 30. Ст. 260. 
3
 Супрун Д. Основні аспекти входження України в юрисдикційний механізм Євро-

пейської конвенції з прав людини. Європейська конвенція з прав людини: основні поло-

ження, практика застосування, український контекст / за ред. О.Л. Жуковської. Київ: 

ВІПОЛ. 2004. С. 26. 
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віть якщо її розглядати у ролі сукупності рішень Страсбурзького суду. 

Такий умовивід передусім випливає з правового статусу Суду Ради Єв-

ропи, що обумовлює наявність у нього лише правозастосовної та право-

тлумачної функцій та відсутність нормотворчої. 

Зважаючи на зазначене, ч. 1 ст. 1 та ч. 1 ст. 17 Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ» мають бути змінені 

та приведені у відповідність до конвенційних положень та Регламенту 

Суду Ради Європи. 

По-друге, виплата відшкодування стягувачеві визначається законом 

першим, а отже пріоритетним заходом держави при виконанні постанов 

Страсбурзького суду, що наш погляд, є дискусійним положенням. На 

підтвердження цього висновку наведемо деякі аргументи:  

а) відновлення, наскільки це можливо, попереднього юридичного 

стану стягувача та інші заходи визначаються законом додатковими, а 

отже неосновними відносно виплати відшкодування, що можуть і не 

вживатися з боку держави-відповідача;  

б) виплату справедливої сатисфакції заявнику доречно розглядати   

першочерговим заходом з боку держави лише за умови виконання пос-

танови Суду Ради Європи, в якій констатовано порушення конвенцій-

них норм, пов’язаних із захистом права власності (ст. 1 Протоколу № 1 

до Конвенції) або відшкодуванням шкоди у разі судової помилки (ст. 3 

Протоколу № 7 до Конвенції), оскільки в основі таких порушень лежить 

економічна складова. В інших же випадках констатації ЄСПЛ порушен-

ня прав чи свобод людини виплата відшкодування відіграє роль частко-

вого компенсатора за моральні та/або фізичні страждання особи від дій 

держави та по суті є допоміжним заходом поряд з іншими більш значи-

мими заходами відновлення порушеного права або юридичного стану 

особи (наприклад, звільнення з місць позбавлення свободи, покращення 

умов утримання, поновлення на посаді тощо);  

в) виходячи зі змісту положень ст. 13 Закону, можна дійти виснов-

ку, що реалізація заходів загального характеру супроводжується вирі-

шенням одного загального завдання – додержання положень Конвенції, 

а також двох спеціальних, з яких перше направлене на усунення існую-

чих системних проблем порушення норм Конвенції, друге – на скоро-

чення кількості скарг до Страсбурзького суду. Однак у ч. 2 розглядува-

ної статті закону передбачено лише заходи загального характеру, які 

необхідно вжити державі задля усунення зазначеної в постанові ЄСПЛ 

системної проблеми та її першопричини.  

Зазначена юридична конструкція, зважаючи на її буквальне розу-

міння, вказує на те, що перелічені законом заходи загального характеру 
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мають бути вжиті лише у разі ухвалення ЄСПЛ постанов за пілотною 

процедурою (pilot procedure), оскільки саме в таких рішеннях Страсбур-

зьким судом вказується на наявність структурної або системної пробле-

ми, що призводить до постійних порушень Конвенції з боку держави.  

Водночас слід зауважити, що при ухваленні постанов за пілотною 

процедурою ЄСПЛ сам рекомендує конкретний перелік необхідних за-

ходів, що доречно вжити державі-відповідачу, а перелічені в національ-

ному законі заходи не є для нього орієнтиром. 

Оскільки сьогодні щодо України офіційно ухвалено лише дві пос-

танови за пілотною процедурою, а саме «Юрій Миколайович Іванов 

проти України» від 15.10.2009 та «Сукачов проти України» від 

30.01.2020, логічним є висновок про те, що визначені законом заходи 

загального характеру можуть бути вжиті лише на виконання тільки цих 

рішень Суду Ради Європи та подібних постанов у майбутньому за умо-

ви, якщо їх перелік матиме збіг з тим, що рекомендований Страсбурзь-

ким судом в пілотному рішенні. 

В деяких випадках ЄСПЛ у мотивувальній частині своїх рішень 

вказує про системні проблеми поза межами пілотної процедури, і такі 

рішення в доктрині права отримали назву «квазіпілотні» (наприклад, 

рішення ЄСПЛ «Харченко проти України», «Баліцький проти України», 

«Олександр Волков проти України» та інші).  

Однак, оскільки такі рішення ухвалюються в межах звичайної про-

цедури, вказані ЄСПЛ заходи можуть сприйматися державою як реко-

мендаційні, виходячи з принципу субсидіарної ролі Суду Ради Європи. 

Водночас законом не передбачено вжиття жодних заходів загального 

характеру, що необхідні для вирішення іншого важливого завдання, а 

саме усунення підстав надходження до ЄСПЛ скарг проти України, 

спричинених проблемою, що вже була предметом розгляду в Суді та не 

є системною. 

Зважаючи на викладене, вживане в назві закону словосполучення 

«виконання рішень» стосовно постанов ЄСПЛ не є виправданим, оскі-

льки за такого підходу держава бере на себе зобов’язання забезпечити 

лише резолютивну частину постанови судової інстанції Ради Європи, в 

якій, як правило, визначається лише сума справедливої компенсації, що 

слід виплатити скаржнику. Водночас необхідність урахування правових 

позицій ЄСПЛ, що є складовою мотивувальної частини його постанов, 

нівелюється.  

Зазначене є ще одним підтвердженням необхідності трансформації 

існуючого механізму виконання рішень ЄСПЛ в механізм імплементації 

постанов Суду Ради Європи, в пріоритеті та основі якого мають бути за-
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ходи, спрямовані на швидке відновлення порушених конвенційних мож-

ливостей людини та недопущення повторного порушення норм Конвен-

ції з боку суб'єктів, наділених державно-владними повноваженнями.  

По-третє, деякі визначені законом заходи загального характеру є де-

кларативними. Так, наприклад, логічним постає питання, яким чином 

можна внести зміни до практики застосування чинного законодавства 

або адміністративної практики, виходячи з усталеного загальнотеоретич-

ного розуміння поняття «юридична практика», основними складовими 

якої, як зазначалося попередньо, є діяльність та її результати (рішення). 

Тому абсурдним видається положення закону, що передбачає можливість 

внесення змін до діяльності чи її результатів. В даному випадку більш 

доцільно стверджувати про можливий вплив на правову свідомість 

суб’єктів юридичної діяльності шляхом проведення інформаційних чи 

освітніх заходів спрямованих на формування у них конвенційного мис-

лення на основі правових позицій Страсбурзького суду. Разом з тим за-

кон не дає відповіді на питання, яку практику необхідно вважати адмініс-

тративною, та хто є суб’єктом її здійснення. Виходячи з преамбули Зако-

ну, адміністративною практикою можна вважати практику будь-яких ор-

ганів державної влади, окрім судових, що, на наш погляд, є суперечли-

вим, зважаючи на існуючі не лише адміністративно-правові засади діяль-

ності відповідних органів влади та здійснювані ними функції. 

По-четверте, дискусійними є деякі визначені в законі повноваження 

Органу представництва. Так, наприклад, згідно з ч. 2 ст. 11 Закону «Про 

виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ» контроль за вико-

нанням додаткових заходів індивідуального характеру, передбачених у 

рішенні, покладається на Орган представництва. Водночас в ч. 3 цієї ж 

статті зазначається, що в рамках здійснення контрою Орган представ-

ництва має право лише отримувати інформацію про хід і наслідки вико-

нання таких заходів, а також вносити Прем'єр-міністрові України по-

дання щодо забезпечення виконання додаткових заходів індивідуально-

го характеру. 

Зазначене актуалізує питання про те, чи дійсно Орган представниц-

тва виконує контрольну функцію, виходячи з:  

а) його можливості отримувати лише інформацію про вжиття чи 

невжиття додаткових заходів індивідуального характеру від уповнова-

жених суб’єктів;  

б) відсутності у нього повноважень, що надають йому можливість 

застосувати владно-примусові чи оперативні заходи з метою приведен-

ня дій підконтрольного суб’єкта у відповідність до ухвалених рішень 

або норм закону.  
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Аналіз правового статусу Органу представництва дає підстави 

стверджувати, що він не може подібним чином впливати на суд або інші 

органи державної влади, що здійснюють повторний розгляд справи, 

вживаючи додаткові заходи індивідуального характеру, а отже визначе-

не в законі повноваження контролю з боку Органу представництва є де-

кларативним. 

Зважаючи на викладене вище, першочерговими завданнями, що по-

требують невідкладного вирішення, є: 1) зміна існуючої назви спеціаль-

ного закону, що пропонується викласти в такій редакції: «Про імплеме-

нтацію постанов ЄСПЛ та урахування його правових позицій в юридич-

ній діяльності»; 2) приведення у відповідність до запропонованої назви 

змісту закону, насамперед у частині надання пріоритетності заходам, 

завданням яких є відновлення порушеного права та недопущення подіб-

них порушень конвенційних прав у подальшому. 

На законодавчому рівні правового регулювання існують й інші но-

рмативно-правові акти, статті яких сприяють імплементації рішень 

ЄСПЛ в національній правовій системі. До них, перш за все, слід відне-

сти процесуальні кодекси України.  

Так, наприклад, у ч. 5 ст. 9 Кримінального процесуального кодексу 

зазначається, що кримінальне процесуальне законодавство України за-

стосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав люди-

ни
1
. В ч. 2 ст. 6 Кодексу адміністративного судочинства України вказу-

ється про те, що суд застосовує принцип верховенства права з ураху-

ванням судової практики Європейського суду з прав людини
2
. Подібну 

норму права можна віднайти і в Законі України «Про Національну полі-

цію», в ч. 2 ст. 6 якого йдеться, що принцип верховенства права засто-

совується поліцією з урахуванням практики Європейського суду з прав 

людини
3
. 

Проведений порівняльний аналіз положень зазначених нормативно-

правових актів та попередньо розглянутого Закону «Про виконання рі-

шень та застосування практики ЄСПЛ» дає можливість дійти висновку, 

що законодавець в особі парламенту фактично створив колізію (невід-

повідність) норм, які по-різному визначають порядок дій органів держа-

вної влади.  

Так, у першому із зазначених кодифікованих актів від судів вимага-
                                                           

1
 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. Відомості Верховної 

Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88. 
2
 Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV. Відомо-

сті Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. Ст. 446. 
3
 Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. Відомості 

Верховної Ради. 2015. № 40-41. Ст. 379. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/4651-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/2747-15
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ється застосовувати практику ЄСПЛ і, таким чином, вона фактично ото-

тожнюється з нормою права, що, як зазначалося вище, є некоректним 

зважаючи на визначені Конвенцією повноваження ЄСПЛ та юридичну 

природу його актів.  

В інших перелічених правових актах вказується на необхідність 

урахування практики Суду Ради Європи, не передбачаючи при цьому 

відповідного алгоритму дій, особливо у тих випадках, коли норма зако-

ну вступає у певне протиріччя з правовою позицією ЄСПЛ, що містить-

ся в його рішенні. 

Вказане дає підстави стверджувати про необхідність законодавчого 

закріплення єдиного порядку урахування результатів правотлумачної 

діяльності ЄСПЛ суб’єктами державно-владних повноважень, що відпо-

відало б принципу правопевності та якості закону, на чому наголошує і 

сам Страсбурзький суд у рішенні по справі «Новік проти України», в 

якому наголошує, що вимога «якості закону» означає, що такий закон 

має бути достатньо доступним, чітко сформульованим і передбачуваним 

у своєму застосуванні – для того, щоб виключити будь-який ризик сва-

вілля (подібну правову позицію було сформовано і в рішеннях «Бара-

новський проти Польщі» та «Худойоров проти Росії»)
1
. 

Найбільш коректною змістовно, на наш погляд, була б норма зако-

ну, в якій зазначалось, що органи і посадові особи державної влади за-

безпечують дотримання та виконання норм Конвенції та Протоколів до 

неї з обов’язковим урахуванням правових позицій ЄСПЛ у своїй діяль-

ності. Необхідність такої юридичної конструкції обумовлюється тим, 

що зміст та обсяг конвенційних прав і свобод людини, а також їх гаран-

тії не можна осягнути без їх тлумачення-роз’яснення з боку ЄСПЛ у мо-

тивувальній частині його постанов. Таким чином, положення Конвенції 

та правові позиції ЄСПЛ необхідно розглядати як єдино ціле правове 

явище, що має відповідно статичну та динамічну складові. 

Разом з тим потребує нормативного закріплення правило, відповід-

но до якого у разі якщо норма національного законодавства суперечить 

правовій позиції ЄСПЛ, а отже і нормі Конвенції, при ухваленні рішенні 

перевага надається правовій позиції Суду Ради Європи. Такий підхід уз-

годжується з положеннями ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні 

договори України», в якій зазначається, що якщо міжнародним догово-

ром України, який набрав чинності в установленому порядку, передба-

чено інші правила, ніж ті, що визначено у відповідному акті законодав-

                                                           
1
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Новік проти України» 

від 18.12.2008. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_442. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/974_442
http://zakon.rada.gov.ua/go/974_442
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_442
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ства України, то застосовуються правила міжнародного договору
1
. 

Невід’ємним елементом нормативної підсистеми механізму імпле-

ментації постанов ЄСПЛ вважаємо Закон України «Про реабілітацію 

осіб на виконання рішень Європейського суду з прав людини», поло-

ження якого направлені на реалізацію одного із основних завдань такого 

механізму, а саме: відновлення, настільки це можливо, попереднього 

юридичного стану скаржника, що він мав до порушення Конвенції.  

Цей Закон передбачає реабілітацію осіб, які були засуджені судами 

в період з 1 лютого 2010 року до 1 березня 2014 р. за вчинення злочинів, 

передбачених ст. 191, 364, 365, 367 Кримінального кодексу України за 

умови, що за скаргами таких осіб проти України Європейський суд з 

прав людини встановив порушення статті 18 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод. Особи, на яких поширюється дія 

цього Закону, вважаються реабілітованими та автоматично поновлени-

ми в усіх правах з моменту набрання чинності цим Законом
2
. 

Аналіз положень зазначеного нормативно-правового акта дозволяє 

дійти висновку про невідповідність назви закону, в якій задекларовані 

позитивні юридичні наслідки для усіх осіб, що з позиції ЄСПЛ постра-

ждали від неправомірних дій держави, та змісту його норм. Закон об-

межує як період, протягом якого здійснювалося неправомірне засу-

дження з боку національних судових органів, так і перелік статей Кри-

мінального кодексу, за яким відбулось таке засудження. Разом з тим по-

ложення закону направлені на виконання міжнародних зобов’язань 

держави перед Радою Європи лише по одній 18-й статті Конвенції. 

Ухвалення такого закону, на перший погляд, зумовлює реальне вті-

лення у життя принципу «restitutio in integrum» для цілої категорії осіб, 

які постраждали від дій держави у зазначений період, однак ґрунтовне 

опрацювання його норм дозволяє дійти висновку, що він став адресним 

лише для двох справ, а саме: «Луценко проти України» від 26.03.2013 та 

«Тимошенко проти України» від 10.09.2013.  

Таким чином, парламент самостійно започаткував можливість 

вжиття ще одного не передбаченого законодавством реабілітаційного 

заходу задля відновлення попереднього юридичного стану скаржників, 

який має бути нормативно закріпленим поряд з іншими заходами зага-

льного характеру в спеціальному законі. 

                                                           
1
 Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 № 1906-IV. Відо-

мості Верховної Ради України. 2004. № 50. Ст. 540. 
2
 Про реабілітацію осіб на виконання рішень Європейського суду з прав людини: За-

кон України від 28.02.2014 № 839-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 12. 

Ст. 194. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_004/paran80#n80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_004/paran80#n80
http://old.minjust.gov.ua/file/25616.docx
http://old.minjust.gov.ua/file/28128.docx
http://zakon.rada.gov.ua/go/1906-15
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На підзаконному рівні правового регулювання також ухвалено ряд 

нормативно-правових актів, що спрямовані на імплементацію постанов 

Страсбурзького суду. Ключовою серед них є Постанова Кабінету Мініс-

трів України від 31 травня 2006 р. № 784  «Про заходи реалізації Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейсь-

кого суду з прав людини», якою встановлено, що представництво Укра-

їни в ЄСПЛ здійснюється в установленому порядку Міністерством юс-

тиції через Уповноваженого у справах Європейського суду з прав лю-

дини, а також затверджено Положення про діяльність останнього.  

Відповідно до ч. 5 цього Положення уповноважена особа коорди-

нує виконання постанов Суду, які є тлумаченням норм Конвенції та її 

невід’ємною частиною, містять норми права та підлягають застосуван-

ню в порядку виконання міжнародних договорів
1
.  

Враховуючи трактування терміна «координація», що у тлумачному 

словнику інтерпретується як: 1) погодження, зведення до відповідності, 

установлення взаємозв’язку, контакту в діяльності людей, між діями 

поняттями тощо; 2) узгодженість рухів дій тощо
2
, Уповноважений у 

справах ЄСПЛ має виконувати роль суб’єкта узгодження всіх дій 

пов’язаних з досягненням цілей механізму імплементації постанов 

Страсбурзького суду.  

Однак аналіз його повноважень, визначених Положенням, дає підс-

тави стверджувати, що Уповноважений у справах ЄСПЛ має можли-

вість координувати роботу лише з підготовки пропозицій щодо органі-

заційно-правових, процедурних та інших питань, пов’язаних із забезпе-

ченням представництва України в Суді Ради Європи та виконання його 

постанов, а також з підготовки матеріалів для  розгляду справ у ЄСПЛ. 

 З огляду на зазначене, а також те, що більшість визначених зако-

нодавством повноважень Уповноваженого у справах ЄСПЛ пов’язані з 

обміном інформацією, основним його призначенням як елементу  меха-

нізму імплементації постанов ЄСПЛ є комунікація. Суб’єктом коорди-

нації, виходячи зі змісту положень спеціального Закону, скоріше є Уряд 

України, що має реальні важелі впливу у сфері захисту прав людини.  

Нормативним підґрунтям імплементації постанов ЄСПЛ в націона-

льній правовій системі також слугує Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нор-

                                                           
1
 Про заходи реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини»: Постанова Кабінету Міністрів України від 

31 травня 2006 р. № 784. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/784-2006-%BF. 
2
 Координація. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) 

/ уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ, 2005. С. 453. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/784-2006-%BF


Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні … 

231 

мативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої вла-

ди», відповідно до норм якої разом з ухваленим нормативно-правовим 

актом до органу державної реєстрації подається висновок Мін'юсту або 

його територіальних управлінь щодо відповідності нормативно-

правового акта положенням Конвенції та практиці ЄСПЛ. Положенням 

також передбачено обов’язок органів виконавчої влади забезпечувати 

постійний перегляд виданих нормативно-правових актів з метою приве-

дення їх у відповідність до Конвенції з урахуванням практики ЄСПЛ
1
. 

Принагідно слід зазначити, що передбачені Положенням заходи ко-

респондуються із законодавчо визначеними заходами загального харак-

теру, метою яких є усунення зазначеної в постанові ЄСПЛ системної 

проблеми та її першопричини. 

Важливою для механізму імплементації постанов ЄСПЛ є і фінан-

сова складова. З цією метою Урядом України прийнято постанову «Де-

які питання виконання рішень судів, що гарантовані державою, а також 

рішень ЄСПЛ»
2
, яка свого часу сприяла вирішенню довготривалої укра-

їнської проблеми щодо виплат компенсації скаржникам за рішеннями 

ЄСПЛ. Як зазначив, у грудні 2017 р. Уповноважений у справах ЄСПЛ І. 

Ліщина, за 3,5 роки державі вдалося повністю погасити борги перед за-

явниками по всіх ухвалених Страсбурзьким судом рішеннях
3
. 

Вищезазначене дає підстави для таких висновків: 

1) основою нормативної підсистеми механізму імплементації пос-
танов ЄСПЛ є законодавчі акти парламенту. Однак їх аналіз вказує на 

пріоритетність державної політики у сфері забезпечення виконання пос-

танов Страсбурзького суду в напрямку виплати компенсації скаржни-

кам, при цьому більш важливі завдання, які постають перед державою 

внаслідок ухвалення постанов Судом Ради Європи, визначаються дода-

тковими. Такий підхід суб’єкта нормотворення до диференціації заходів 

в законі не є виправданим та вимагає його корегування шляхом визна-

чення основними тих, метою яких є відновлення порушеного права та 

юридичного стану скаржника, а також недопущення рецидиву пору-

шення конвенційних прав; 

                                                           
1
 Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових ак-

тів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 28 грудня 1992 р. № 731. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0F. 
2
 Деякі питання виконання рішень судів, що гарантовані державою, а також рішень 

Європейського суду з прав людини: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 

2015 р. № 703. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/703-2015-%D0%BF. 
3
 Ліщина І. Рішення Європейського суду з прав людини неможливо ігнорувати. 

Українська правда. 19 грудня 2017. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/ 

2017/12/19/7166045. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0F
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/703-2015-%D0%BF
https://www.pravda.com.ua/columns/
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2) зважаючи на загальнотеоретичне розуміння понять «юридична 
практика» та «судова практика», деякі вживані в законодавстві словос-

получення, серед яких: «практика ЄСПЛ», «застосування практики 

ЄСПЛ», «урахування практики ЄСПЛ» вважаємо некоректними та не-

доречними, що обумовлює необхідність їх вилучення з відповідних но-

рмативно-правових актів. Допустимими для використання в межах ме-

ханізму імплементації постанов ЄСПЛ є словосполучення «правові по-

зиції ЄСПЛ», «урахування правових позицій ЄСПЛ», що повинні бути 

вживаними в усіх актах національного законодавства; 

3) потребують уточнення нормативно визначені повноваження та 
правовий статус суб’єктів імплементації постанов ЄСПЛ, а також визна-

чення переліку заходів загального характеру, що необхідні для усунення 

причин надходження до ЄСПЛ скарг проти України з підстав, що вже 

були предметом розгляду в Страсбурзькому суді та не є системними; 

4) у нормативно-правових актах, які регламентують діяльність де-

яких державних органів та служб, що є потенційними порушниками 

конвенційних прав, відсутні жодні норми, які б зобов’язували їх врахо-

вувати правові позиції ЄСПЛ у своїй діяльності. До таких актів, зокре-

ма, відносяться Кримінально-виконавчий кодекс України та Закон Укра-

їни «Про прокуратуру», що потребують відповідного доповнення
1
. 

Разом з тим вважаємо, що до нормативної підсистеми досліджува-

ного механізму необхідним є включення правових актів Конституційно-

го Суду України як об’єктивованих результатів волевиявлення суб’єкта 

уповноваженого на офіційне тлумачення, що слід розглядати у взає-

мозв’язку з нормами права, які тлумачаться. 

Поділяємо позицію С. Шевчука про те, що саме Конституційному 

Суду України має належати провідна роль в узгодженні практики ЄСПЛ 

та імплементації її в українську правову систему з огляду на принципи 

верховенства Конституції України та субсидіарності. На думку правни-

ка, процес співробітництва між ЄСПЛ та КСУ можна представити фор-

мулою: спільні фундаментальні права та свободи — це спільна практика 

їх застосування, що має нормативне значення для всіх суб’єктів права. 

Хоча КСУ може піти далі у визначенні їх нормативного змісту у процесі 

застосування конституційних норм про права і свободи з огляду на дію 

принципу верховенства конституції та більш широкий перелік консти-

туційних прав і свобод, мінімальний рівень узгодженості повинен бути 

                                                           
1
 Завгородній В.А. Нормативна складова механізму імплементації рішень Європей-

ського суду з прав людини в Україні. Правові новели. 2018. № 4. С. 28-29. 
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гарантований
1
. 

Як слушно з цього приводу зазначає Т.М. Слінько, Конституційний 

Суд України в процесі вирішення конкретної справи використовує для 

формулювання правових позицій рішення Європейського суду, але не в 

цілому, а тільки окремі висновки (правові позиції) даного міжнародного 

органу, які сформульовані ним щодо аналогічних подібних справ. Крім 

того, правові позиції ЄСПЛ знаходять своє відображення в рішеннях 

Конституційного Суду у взаємозв’язку з якою-небудь нормою (групою 

норм) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

Протоколів до неї
2
. 

Із вказаного вище випливає, що у тих випадках коли в процесі фор-

мування своєї власної правової позиції Конституційний Суд України 

послугувався висновками ЄСПЛ, це є свідченням їх імплементації в 

офіційну правоінтерпретаційну діяльність. Разом з тим такими діями 

КСУ виокремлює найбільш значимі та актуальні для нашої держави ре-

зультати правоінтерпретаційної діяльності Страсбурзького суду, які час 

від часу змінюються у зв’язку із застосуванням ЄСПЛ принципу «ево-

лютивного тлумачення». 

Так, наприклад, в рішенні від 01.06.2016 № 2-рп/2016 Конституцій-

ний Суд України наголосив, що він враховує приписи чинних міжнаро-

дних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, та практику тлумачення і застосування цих договорів міжна-

родними органами, юрисдикцію яких визнала Україна, зокрема Євро-

пейським судом з прав людини. Оскільки стаття 29 Конституції України 

кореспондується зі статтею 5 Конвенції, то відповідно до принципу 

дружнього ставлення до міжнародного права практика тлумачення та 

застосування вказаної статті Конвенції Європейським судом з прав лю-

дини має враховуватися при розгляді цієї справи
3
. При ухваленні цього 

рішення КСУ звертається до правових позицій ЄСПЛ, що містяться в 

рішеннях по справах «Вінтерверп проти Нідерландів» від 24 жовтня 

1979 року, «Горшков проти України» від 8 листопада 2005 року, «Мак-

                                                           
1
 Шевчук С. Узгодженість практики Європейського суду з прав людини та Консти-

туційного Суду України. Вісник Конституційного Суду України. 2011. № 4-5. С. 128, 130. 
2
 Слінько Т.М. Практика Європейського суду з прав людини як джерело інтерпрета-

ційної діяльності Конституційного Суду України. Форум права. 2013. № 3. С. 596-601.   
3
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
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України «Про психіатричну допомогу» (справа про судовий контроль за госпіталізацією 

недієздатних осіб до психіатричного закладу) від 01.06.2016 № 2-рп/2016. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16. 
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Кей проти Сполученого Королівства» від 3 жовтня 2006 року і, таким 

чином, бере їх за основу власної інтерпретаційної діяльності, вказуючи 

на їх важливість для національної правової системи. 

У рішенні від 03.11.2017 № 1-р/2017 Конституційний Суд України 

також послугувався правовими позиціями ЄСПЛ у декількох справах, а 

саме: «Харченко проти України», «МакКей проти Сполученого Коро-

лівства», «Єлоєв проти України», «Шишков проти Болгарії», «Тасе про-

ти Румунії», «Ігнатов проти України», «Агрокомплекс проти України»
1
, 

наголосивши, таким чином, на їх фундаментальному характері та важ-

ливості як для правоінтерпретаційної, так і правотворчої та правозасто-

совної юридичної діяльності в Україні.  

Вважаємо, що елементом нормативної підсистеми механізму імп-

лементації постанов ЄСПЛ в національній правовій системі є також 

правові акти Верховного Суду в розумінні результату волевиявлення 

суб’єкта, що уповноважений законом на формування правових позицій, 

які мають враховуватися як судами загальної юрисдикції, так й іншими 

суб’єктами правозастосування. 

Принагідно зазначимо, що після внесення у 2016 році змін до Кон-

ституції України, функція тлумачення законів неофіційно перейшла до 

судів. Таку ситуацію можна розцінити як прогалину в законодавстві, 

зважаючи на положення ч. 2 ст. 19 Конституції України, в якій зазнача-

ється, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повнова-

жень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а 

також положення Закону «Про судоустрій і статус суддів», в якому за-

конодавець не наділив таким повноваженням суди. 

Водночас правильне застосування норм права неможливе без з'ясу-

вання змісту останніх. Більше того, в теорії реалізації норм права вчені 

виокремлюють як необхідну та самостійну стадію процесу застосування 

тлумачення норм права, що є аргументом на користь наділення цим по-

вноваженням суб’єкта правозастосування, зокрема суд.  

Так, наприклад, з позиції П.М. Рабіновича однією з п’яти основних 

стадій застосування правових норм є стадія з'ясування змісту, смислу 

правової норми, тобто її тлумачення. На думку вченого, оскільки немо-

жливо правильно застосувати юридичну норму, не з’ясувавши точний 
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зміст кожного її структурного елемента, усіх слів і речень, з яких вона 

складається, дана стадія є завжди обов’язковою: кожен хто застосовува-

тиме ту чи іншу норму, неодмінно мусить витлумачити її «для себе», 

правильно з'ясувати її зміст, смисл
1
. Схожу позицію висловлює і 

В.О. Котюк, який зазначає, що застосування норм права складається з 

шести стадій, однією з яких є аналіз змісту і тлумачення правової нор-

ми
2
. 

Водночас виникає питання – чи всі суди, як суб’єкти правозастосу-

вання, мають право на формування такої правової позиції? 

Як зазначає І. Сіденко, у цивілізованому світі застосовується такий 

підхід до тлумачення законів: якщо норма для суддів незрозуміла, то 

роз’ясненням займається вища судова інстанція; якщо норму ніхто не 

може роз’яснити, то парламент її змінює. Схожу думку висловлює і 

В. Шишкін, який наголошує, що виконувати такі обов’язки зможе Вер-

ховний Суд, який, розглядаючи конкретні справи, може викласти свою 

думку щодо норми закону. Це фактично й буде трактування
3
. 

Отже, правові позиції Верховного Суду як невід'ємна частина його 

рішень мають нормативний характер, оскільки є результатами правот-

лумачної діяльності вищої судової інстанції України та є обов’язковими 

для врахування суб’єктами правозастосування в процесі реалізації норм 

законодавства. 

Зазначений умовивід підтверджується і положеннями ч. 5-6 ст. 13 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів», в яких зазначається, 

що висновки про застосування норм права, викладені у постановах Вер-

ховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, 

які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, який міс-

тить відповідну норму права. Висновки щодо застосування норм права, 

викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами 

при застосуванні таких норм права
4
. 

Інституційну підсистему механізму імплементації постанов ЄСПЛ 

складають суб’єкти, передусім органи державної влади, їх службові і 

посадові особи, які, використовуючи необхідні правові засоби, уповно-
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важені вживати заходи індивідуального та загального характеру з метою 

запровадження в національній правовій системі стандартів Ради Європи 

у сфері захисту прав людини. 

Як вважає А.І. Сидоренко, суб'єктами реалізації механізму імпле-

ментації практики ЄСПЛ є: 1) Європейський суд з прав людини та інші 

органи Ради Європи, які здійснюють моніторинг за дотриманням Кон-

венції; 2) Конституційний Суд; 3) органи законодавчої влади; 4) органи 

виконавчої влади (Міністерство юстиції, Міністерство економічного ро-

звитку та ін., залежно від компетенції конкретного органу); 5) Верхов-

ний Суд. Разом з тим, як зазначає правник, оскільки між зазначеними 

самостійними суб'єктами відсутня субординація, внаслідок чого у про-

цесі їх діяльності можливі розбіжності, факультативними та необхідни-

ми суб'єктами імплементації є наукові установи, які надають рекомен-

дації щодо найбільш прийнятного варіанту такої імплементації
1
. 

Однак вважаємо, що підхід вченого до визначення суб’єктів імпле-

ментації постанов ЄСПЛ є дискусійним, зважаючи на таке: 

а) невиправданим є віднесення до таких суб’єктів безпосередньо Суду 

Ради Європи, враховуючи його правовий статус та субсидіарну роль; 

б) до системи суб’єктів чомусь не включені суди першої та апеляційної 

інстанцій, які мають враховувати правові позиції ЄСПЛ так само, як і 

Верховний Суд та забезпечувати їх імплементацію в національній пра-

вовій системі; в) наукові установи є не єдиним факультативним 

суб’єктом імплементації постанов Страсбурзького суду, оскільки таки-

ми суб’єктами також є заклади вищої освіти, правозахисні громадські 

організації, адвокатські об'єднання тощо. 

Принагідно зазначимо, що базовий перелік суб’єктів, які мають бу-

ти задіяні до виконання рішень Суду Ради Європи в Україні, а отже і до 

їх імплементації, визначено в Законі України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини», в ст. 1 яко-

го передусім згадується Орган представництва, що є спеціальним су-

б'єктом, відповідальним за забезпечення представництва України в 

ЄСПЛ та координацію виконання його рішень на національному рівні. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 

2006 р. № 784 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про вико-

нання рішень та застосування практики Європейського суду з прав лю-

дини» Органом представництва визначено Міністерство юстиції Украї-

ни, що звітує про хід виконання рішень Страсбурзького суду у справах, 

в яких Україна є стороною, через Уповноваженого у справах Європей-

ського суду з прав людини. 
                                                           

1
 Сидоренко А.И. Зазнач. твір. С. 11. 
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До повноважень Органу представництва відповідно до Положення 

про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Уряду 

України від 2 липня 2014 р. № 228, віднесено те, що він: 1) здійснює за-

хист інтересів України у ЄСПЛ; 2) здійснює експертизу проектів норма-

тивно-правових актів та нормативно-правових актів, що підлягають 

державній реєстрації, на відповідність положенням Конвенції про за-

хист прав людини і основоположних свобод та практиці ЄСПЛ; 3) здій-

снює офіційне опублікування рішень ЄСПЛ щодо України в інформа-

ційному бюлетені «Офіційний вісник України»; 4) забезпечує підготов-

ку документів та представництво інтересів держави в ЄСПЛ під час роз-

гляду справ про порушення Україною Конвенції про захист прав люди-

ни і основоположних свобод та звітує перед Комітетом міністрів Ради 

Європи про стан виконання рішень ЄСПЛ у справах проти України; 

5) забезпечує координацію виконання рішень Європейського суду з 

прав людини у справах проти України; 6) звертається до суду з позова-

ми про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України 

внаслідок виплати відшкодування за рішеннями ЄСПЛ
1
. 

Аналіз визначених законом завдань Мін'юсту дозволяє дійти  ви-

сновку, що в процесі імплементації постанов Страсбурзького суду в на-

ціональній правовій системі на цей орган державної влади покладається 

ряд важливих функцій, а саме: 1) представницька, що полягає в налаго-

дженні співпраці з Радою Європи від імені Уряду України та офіційно-

му звітуванні перед нею з питань виконання постанов ЄСПЛ в Україні; 

2) координаційна, що зводиться до ініціювання та погодження заходів, 

необхідних для належного виконання постанов ЄСПЛ, з усіма задіяни-

ми суб’єктами; 3) інформаційна, що полягає у забезпеченні офіційного 

опублікування ухвалених ЄСПЛ постанов; 4) бюджетно-

відновлювальна, сутність якої зводиться до ініціювання питання про ві-

дшкодування збитків завданих державному бюджету внаслідок виплати 

скаржнику справедливої сатисфакції у зв’язку з ухваленням Страсбур-

зьким судом постанови проти України; 5) експертна, яка полягає у пере-

вірці проектів нормативно-правових актів щодо їх відповідності конве-

нційним положенням на етапі їх державної реєстрації. 

Вищевказані функції кореспондуються і з визначеними у Положен-

ні про Уповноваженого у справах ЄСПЛ завданнями цього органу, се-

ред яких слід звернути увагу на координацію роботи, пов’язаної з підго-

товкою матеріалів для розгляду справ у Суді та виконанням його рі-

                                                           
1
 Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: постанова Кабі-

нету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ 

show/228-2014-%D0%BF/print1512487456062580. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
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шень, співпрацю з цією метою з іншими органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування
1
.  

Однак, на наш погляд, функція координації, що закріплена за Мі-

н'юстом загалом та Уповноваженим у справах ЄСПЛ зокрема, є декла-

ративною, що передусім випливає із трактування терміна «координація» 

як: погодження, зведення до відповідності, установлення взаємозв’язку, 

контакту в діяльності людей, між діями поняттями тощо; узгодженість 

рухів дій тощо
2
.  

Із зазначеного витікає, що Уповноважений у справах ЄСПЛ має бу-

ти суб’єктом узгодження всіх дій, пов’язаних з досягненням цілей меха-

нізму імплементації постанов Страсбурзького суду. Однак аналіз нор-

мативно закріплених за цим органом повноважень дає підстави ствер-

джувати, що Орган представництва реально координує роботу лише з 

таких питань, як: а) підготовка пропозицій щодо організаційно-

правових, процедурних та інших питань, пов’язаних із забезпеченням 

представництва України в Суді та виконанням його рішень; б) підготов-

ка матеріалів для  розгляду справ у ЄСПЛ. 

 Зважаючи на зазначене, а також беручи до уваги те, що більшість 

визначених законодавством повноважень Уповноваженого у справах 

ЄСПЛ пов’язані з обміном інформацією, основним його призначенням в 

механізмі імплементації постанов ЄСПЛ є комунікація. Реальним 

суб’єктом координації імплементації постанов Страсбурзького суду в на-

ціональній правовій системі скоріше є Уряд України, що має реальні ва-

желі впливу у сфері захисту прав людини, які дозволяють йому узгодити 

більшість значимих дій задля імплементації рішень Суду Ради Європи.  

На підтвердження такого висновку наведемо перелік його повнова-

жень, визначених Законом України «Про виконання рішень та застосу-

вання практики ЄСПЛ»: а) Прем'єр-міністр України відповідно до по-

дання Уповноваженого визначає центральні органи виконавчої влади, 

які є відповідальними за виконання заходів загального характеру, та не-

відкладно дає їм відповідні доручення; б) Кабінет Міністрів України ви-

дає в межах своєї компетенції акти на виконання заходів загального ха-

рактеру; в) Кабінет Міністрів України вносить у порядку законодавчої 

ініціативи до Верховної Ради України законопроекти щодо прийняття 

                                                           
1
 Положення про Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав 

людини: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. 

№ 784. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/38718936. 
2
 Координація. Академічний тлумачний словник української мови (1970-1980). URL: 

http://sum.in.ua/s/koordynacija. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/38718936
http://sum.in.ua/s/koordynacija
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нових, скасування чинних законів або внесення до них змін
1
.  

Залежно від суб’єктів, які здійснюють контроль за виконанням рі-

шень ЄСПЛ на національному рівні, з позиції В.А. Стукаленка, можна 

виділити такі його види: 1) контроль, який здійснює Урядовий уповно-

важений у справах ЄСПЛ; 2) контроль, який здійснює Секретаріат Уря-

дового уповноваженого у справах ЄСПЛ; 3) контроль, який здійснюєть-

ся в межах Державної виконавчої служби України; 4) контроль, який 

здійснює Міністр юстиції України; 5) судовий контроль тощо
2
. 

Проте переконані, що зазначена позиція правника є дискусійною, а 

визначена в ч. 2 ст. 11 Закону функція контролю Органу представництва 

(до структури якого можна віднести фактично всі вищезазначені, окрім 

судів, суб’єкти) є декларативною. І це, перш за все, підтверджується по-

ложеннями ч. 3 цієї ж статті, в якій зазначається, що в рамках здійснен-

ня контролю Орган представництва має право лише отримувати інфор-

мацію про хід і наслідки виконання таких заходів, а також вносити 

Прем'єр-міністрові України подання щодо забезпечення виконання до-

даткових заходів індивідуального характеру. 

Виходячи із зазначеного, Орган представництва не здійснює конт-

рольну функцію, що підтверджується і відсутністю у нього повнова-

жень, які надають йому можливість застосувати владно-примусові чи 

оперативні заходи, які спрямовуються на приведення дій підконтроль-

ного суб’єкта у відповідність до ухвалених ЄСПЛ постанов або норм 

Конвенції. 

Суб'єктом, що наділений контрольними повноваженнями в механі-

змі імплементації постанов Страсбурзького суду, є передусім Парла-

мент, в структурі якого неабияку роль відіграють комітети, що згідно з 

законом здійснюють контрольну функцію шляхом аналізу практики за-

стосування законодавчих актів у діяльності державних органів та їх по-

садових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, підго-

товки та подання відповідних висновків та рекомендацій на розгляд 

Верховної Ради України
3
. Разом з тим слід зазначити, що в структурі 

Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та право-

суддя створено підкомітет з питань виконання рішень Європейського 

суду з прав людини, предметом відання якого є виконання рішень та за-

                                                           
1
 Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав люди-

ни: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/3477-15#Text. 
2
 Стукаленко В.А. До питання контролю за виконанням рішень Європейського суду з 

прав людини. Альманах міжнародного права. 2016. Вип. 12. С. 64. 
3
 Про комітети Верховної Ради України:  Закон України від 04.04.1995 № 116/95-ВР. 

Відомості Верховної Ради України. 1995. № 19. Ст. 134. 

https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/3477-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/3477-15#Text
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стосування практики Суду Ради Європи. 

Ще одним дієвим суб’єктом імплементації постанов ЄСПЛ від імені 

Українського парламенту уважаємо Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, який відповідно до статті 5 Закону України 

«Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ» після одер-

жання від Органу представництва стислого викладу рішення Суду Ради 

Європи має ряд повноваження, що можуть бути реалізовані в частині 

вжиття заходів загального характеру, а саме: 1) вносити в установлено-

му порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у 

сфері захисту прав і свобод людини і громадянина; 2) звертатися до 

Конституційного Суду України з поданням; 3) ініціювати перегляд су-

дових рішень; 4) вимагати від посадових і службових осіб органів дер-

жавної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню пере-

вірок діяльності підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, 

установ, організацій; 5) направляти у відповідні органи акти реагування; 

6) перевіряти стан додержання встановлених прав і свобод людини і 

громадянина відповідними державними органами, в тому числі тими, 

що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, здійснюють вико-

нання судових рішень, вносити в установленому порядку пропозиції 

щодо поліпшення діяльності таких органів у цій сфері
1
. 

Осмислення зазначеного вище переліку повноважень дає змогу 

стверджувати, що парламентський омбудсман є одним із ключових 

суб’єктів, який після отримання постанови ЄСПЛ ухваленої проти 

України здійснює не тільки функцію моніторингу, але й координаційну 

функцію щодо її належної імплементації в національний правопорядок.  

Суб'єктами, на які покладається виконання постанов Страсбурзько-

го суду в частині виплати відшкодування, є Державна виконавча служба 

Міністерства юстиції України та Державне казначейство України. Пер-

ше з них, після отримання від Органу представництва оригінального те-

ксту і перекладу резолютивної частини остаточного рішення ЄСПЛ у 

справі проти України, яким визнано порушення Конвенції, упродовж 

десяти днів з дня надходження відповідних документів відкриває вико-

навче провадження. І, відповідно, після підтвердження списання відш-

кодування, отримане від Державного казначейства України, та підтвер-

дження виконання всіх вимог, зазначених у резолютивній частині оста-

точного рішення ЄСПЛ у справі проти України, виносить постанову про 

закінчення виконавчого провадження, про що протягом трьох днів пові-

                                                           
1
 Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України 

від 23.12.1997 № 776/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 20. Ст. 99. 
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домляє Орган представництва
1
.  

Виходячи зі змісту ст. 19 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики ЄСПЛ» суб’єктами імплементації постанов 

ЄСПЛ є також міністерства та відомства, на які покладається функція 

забезпечення систематичного контролю за додержанням у рамках ві-

домчого підпорядкування адміністративної практики, що відповідає 

Конвенції та практиці Страсбурзького суду.  

На виконання зазначеного положення Закону відповідно до п. 9 пос-

танови Уряду України «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ» Національному  ба-

нку, Службі безпеки, Генеральній прокуратурі України, Центральній ви-

борчій комісії, Державній судовій адміністрації, Національному антико-

рупційному бюро запропоновано визначити посадових осіб з числа за-

ступників керівника відповідного органу для сприяння ефективному 

здійсненню заходів щодо забезпечення представництва України в Євро-

пейському суді з прав людини та виконання його рішень
2
.  

Проте аналіз звітів Уповноваженого у справах ЄСПЛ за 2015-2019 

роки, в яких неодноразово акцентувалося на системних причинах пору-

шення конвенційних прав і свобод людини, вказує, що зазначений вище 

перелік органів державної влади потребує розширення та включення до 

нього: Національної поліції України, Міністерства внутрішніх справ, 

Державної кримінально-виконавчої служби, працівники яких є потен-

ційними порушниками конвенційних прав і свобод людини. 

Серед зазначених правоохоронних відомств функцію контролю за 

належною імплементацією рішень ЄСПЛ має здійснювати Генеральна 

прокуратура України та підпорядковані їй регіональні, військова і спе-

ціальна антикорупційна прокуратури. Позитивним кроком реформуван-

ня цього державного органу є створення в структурі апарату відомства 

відділу впровадження практики ЄСПЛ і співробітництва з проектами 

Ради Європи та Європейського Союзу, що функціонує в складі Управ-

ління правового забезпечення Генеральної прокуратури України. 

З-поміж інституцій, що долучаються до процесу імплементації пос-

танов Страсбурзького суду, варто виокремити ті, що здійснюють функ-

цію нагляду.  

Однією з таких, згідно з ч. 2. ст. 46 Конвенції, є Комітет Міністрів 
                                                           

1
 Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав люди-

ни: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/3477-15#Text. 
2
 Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосуван-

ня практики Європейського суду з прав людини»: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 31 травня 2006 р. № 784. Офіційний вісник України. 2006. № 22. Ст. 1655. 
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Ради Європи, в структурі якого створено Департамент з питань вико-

нання рішень Європейського суду з прав людини. Відповідно до поло-

жень ст. 46 Конвенції, якщо Комітет Міністрів вважає, що нагляд за ви-

конанням остаточного рішення ускладнений проблемою тлумачення 

рішення, він може звернутися до Страсбурзького суду з метою надання 

відповідного роз’яснення. При цьому, якщо Комітет Міністрів вважає, 

що Висока Договірна Сторона відмовляється виконувати остаточне рі-

шення у справі, в якій вона є стороною, він може, після формального 

повідомлення цієї сторони і шляхом ухвалення рішення більшістю у дві 

третини голосів представників, які мають право засідати в Комітеті, 

звернутися до Суду з питанням про додержання цією стороною свого 

зобов'язання
1
. 

Іншим суб’єктом нагляду за імплементацією постанов ЄСПЛ є Міні-

стерство закордонних справ, що відповідно до ст. 17 Закону України 

«Про міжнародні договори України» здійснює загальний нагляд за вико-

нанням міжнародних договорів України, в тому числі й іншими їх сторо-

нами. На запит органів, які застосовують міжнародні договори України, 

Міністерство закордонних справ України надає інформацію з питань, що 

виникають у зв'язку з виконанням міжнародних договорів України. У ра-

зі невиконання або неналежного виконання зобов'язань України за між-

народними договорами Міністерство закордонних справ України інфор-

мує про це відповідно Президента України або Кабінет Міністрів Украї-

ни і вносить пропозиції щодо вжиття необхідних заходів
2
. 

Аналіз зазначених повноважень дає підстави стверджувати, що у 

процесі імплементації постанов ЄСПЛ в національну правову систему 

МЗС України виконує не тільки наглядову, але й комунікативну функцію. 

Слід зауважити, що діяльність Урядового уповноваженого у спра-

вах Європейського суду з прав людини на регіональному рівні забезпе-

чують його представники, що працюють у складі головних управлінь 

юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі й очолюють регіональні 

відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ. 

До складу регіонального відділення можуть включатися спеціалісти 

відповідних управлінь юстиції. Крім них, на безоплатній основі можуть 

включатись представники державних органів, зокрема державної вико-

навчої служби, обласних державних адміністрацій, судових органів, те-

риторіальних органів прокуратури, МВС, Департаменту з питань вико-

                                                           
1
 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 (дата 

оновлення: 02.10.2013). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 
2
 Про міжнародні договори України: Закон від 29.06.2004 № 1906-IV. Відомості 

Верховної Ради України. 2004. № 50. Ст. 540. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/995_004
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon.rada.gov.ua/go/1906-15
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нання покарань, а також представники громадських організацій. 

Основними завданнями регіональних відділень є: виконання дору-

чень Урядового уповноваженого та Секретаріату стосовно збору і ви-

вчення фактів і доказів у конкретних справах, що стосуються заявлених 

порушень Україною положень Конвенції, посилання на які містяться у 

запитах ЄСПЛ до Урядового уповноваженого; інформування населення 

про положення Конвенції та практику ЄСПЛ; проведення індивідуаль-

них консультацій громадян з основних положень Конвенції і процедури 

подачі, прийняття і розгляду заяв ЄСПЛ; здійснення роз'яснювальної 

роботи серед посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, пра-

цівників суду і прокуратури, органів місцевого самоврядування про 

суть, призначення і зміст Конвенції та протоколів до неї, про особливо-

сті застосування Конвенції та практики ЄСПЛ як джерела права. На ви-

конання покладених завдань регіональне відділення вивчає факти, зби-

рає докази та надсилає копії матеріалів у справах, що знаходяться в 

провадженні ЄСПЛ, а також іншу інформацію, необхідну для забезпе-

чення діяльності Урядового уповноваженого, здійснює індивідуальний 

прийом громадян з питань організації діяльності та порядку звернення 

до ЄСПЛ, вживає заходів щодо попередження порушення прав людини 

та основоположних свобод, а також щодо відновлення порушених прав і 

свобод на відповідній території
1
. 

Огляд зазначеного дозволяє дійти висновку, що регіональні відді-

лення та представники Уповноваженого у справах ЄСПЛ, які їх очолю-

ють, є допоміжними суб’єктами імплементації постанов ЄСПЛ, на які 

покладається виконання ряд таких функцій: а) інформаційна; б) превен-

тивна; в) консультаційна; г) правороз'яснювальна; д) забезпечення дія-

льності Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ. 

Водночас переконані, що до переліку суб’єктів імплементації пос-

танов ЄСПЛ, окрім органів державної влади, їх службових і посадових 

осіб, слід віднести правозахисні громадські організації, які активно до-

лучаються до вжиття частини заходів загального характеру. 

Діяльність громадських організацій в аспекті імплементації поста-

нов ЄСПЛ може бути: а) самостійною та здійснюватися без погодження 

з уповноваженими органами державної влади; б) узгодженою або спіль-

ною з органами та посадовими особами державної влади. 

Правовий статус громадських організацій, що визначений законо-

                                                           
1
 Про затвердження Положення про представника Урядового уповноваженого у 

справах Європейського суду з прав людини і регіональне відділення Секретаріату Урядо-

вого уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини: Наказ Мін-ва юстиції 

України № 44/5 вiд 09.02.2007. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_8789.  

https://minjust.gov.ua/m/
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давством, дозволяє їм вчиняти такі дії: а) здійснювати моніторинг стану 

імплементації постанов ЄСПЛ в Україні, на основі якого визначати 

чинники та/або причини, які призводять до порушень прав і свобод лю-

дини, гарантованих Конвенцією; б) давати юридичну оцінку діям орга-

нів державної влади, їх службових та посадових осіб, з приводу ефекти-

вності вжитих ними заходів на виконання постанов Страсбурзького су-

ду; в) звертатися до органів публічної влади з пропозиціями, петиціями, 

заявами, змістом яких є рекомендації щодо необхідності вжиття конкре-

тних заходів задля належної імплементації рішень Суду Ради Європи; 

г) сприяти вжиттю державою заходів загального характеру шляхом на-

дання різного роду підтримки (організаційної, інформаційної, матеріа-

льно-технічної тощо); д) самостійно вживати деякі заходи загального 

характеру, спрямовані на досягнення цілей імплементації рішень ЄСПЛ 

(наприклад, проводити громадські експертизи проектів законів та інших 

нормативно-правових актів, проводити освітні та наукові заходи з пи-

тань вивчення положень Конвенції).  

Заклади вищої освіти України, серед яких слід виокремити ті, які 

надають освітні послуги, пов’язані зі здобуттям правничої освіти, є та-

кож тими суб’єктами, без належної діяльності яких досягнення цілей 

імплементації постанов ЄСПЛ неможливе. Ще у 2004 році Комітетом 

міністрів Ради Європи році було наголошено на важливості Європейсь-

кої конвенції з прав людини та практики ЄСПЛ в університетській осві-

ті та професійній підготовці (Рекомендації Rec (2004)4 від 12 травня 

2004 року). Тому включення до освітніх програм підготовки та підви-

щення кваліфікації фахівців-юристів окремих навчальних дисциплін, 

курсів чи тем питань, присвячених Страсбурзькому правозахисному ме-

ханізму, є необхідною умовою підготовки правників з конвенційним 

мисленням. 

Зазначене дозволяє стверджувати, що до системи суб’єктів імпле-

ментації постанов ЄСПЛ належать як органи державної влади, їх служ-

бові та посадові особи, так й інші суб’єкти, серед яких слід виокремити 

правозахисні громадські організації, заклади вищої освіти, адвокатські 

об'єднання, що, використовуючи належні їм правові засоби, або сприя-

ють вжиттю державою необхідних заходів загального характеру, або 

вживають їх самостійно.  

Зважаючи на викладене, вважаємо, що суб'єкти інституційної під-

системи механізму імплементації постанов ЄСПЛ можуть бути  класи-

фіковані за такими критеріями:  

1) за місцем в механізмі імплементації: а) основні (парламент, Уряд, 

Мін’юст, Уповноважений у справах ЄСПЛ, суди, Уповноважений Вер-
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ховної Ради України з прав людини); б) допоміжні (Генеральна Проку-

ратура України, міністерства, заклади вищої освіти, правозахисні гро-

мадські організації, адвокатські об'єднання); 

2) за характером компетенції суб'єктів, наділених державно-

владними повноваженнями: а) загальної компетенції (Уряд України, 

Парламент України, суди загальної юрисдикції); б) спеціальної компе-

тенції (Міністерство юстиції України, Міністерство закордонних справ 

України, Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ); в) галузевої ком-

петенції (міністерства, відомства);  

3) за функціональною належністю суб'єктів: а) суб’єкти координації 

(Кабінет Міністрів України, Уповноважений Верховної Ради України  з 

прав людини, Міністерство юстиції України); б) суб’єкти комунікації 

(Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, Міністерство закордонних 

справ України, Представництво України при Раді Європи); в) суб’єкти 

забезпечення виплати відшкодування, встановленого Страсбурзьким су-

дом (Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції 

України, Державне казначейство України); г) суб’єкти здійснення нагля-

ду за імплементацією рішень ЄСПЛ (Комітет Ради Міністрів Ради Євро-

пи, Міністерство закордонних справ); суб’єкти контролю за виконанням 

рішень Суду Ради Європи (парламентські комітети, прокуратура)
1
; 

4) залежно від долучення суб’єктів до заходів, що вживаються зад-

ля імплементації постанов ЄСПЛ: а) суб’єкти, що виконують рішення 

Суду Ради Європи в частині виплати відшкодування скаржнику; 

б) суб’єкти, що забезпечують вжиття додаткових заходів індивідуально-

го характеру; в) суб’єкти, що забезпечують імплементацію рішень 

Страсбурзького суду в частині вжиття заходів загального характеру. 

Вважаємо, що для України, в аспекті визначення державних інсти-

туцій залучених до імплементації постанов ЄСПЛ в національний пра-

вопорядок є корисним досвід тих держав Ради Європи, в яких рівень га-

рантування конвенційних прав і свобод людини є належним. Так, на-

приклад, за результатами дослідження порядку виконання постанов 

Страсбурзького суду в Німеччині, Франції та Чеській Республіці вста-

новлено такі особливості: 1) неабияка роль Конституційного суду в пи-

танні контролю за виконанням постанов ЄСПЛ на національному рівні; 

2) здійснення контрольної функції за виконанням постанов ЄСПЛ  зако-

нодавчим органом держави; 3) активна участь Уповноваженого з прав 

людини та Генерального прокурора в процесі імплементації постанов 

                                                           
1
 Завгородній В.А. Органи державної виконавчої влади як суб’єкти виконання рішень 

Європейського суду з прав людини в Україні. Актуальні проблеми політики. 2013. 

Вип. 48. С. 155. 
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Суду Ради Європи в національній правовій системі
1
.  

Наступним невід’ємним елементом досліджуваного механізму є 

функціональна підсистема, з приводу значення та внутрішньої побудо-

ви якої в доктрині права існує полеміка. 

Так, наприклад, на думку Ю.А. Ведєрнікова та А.М. Кучука, функ-

ціональною складовою механізму правоохорони є правоохоронна діяль-

ність, в процесі здійснення якої застосовуються переважно правові за-

соби. З погляду правників засобами правоохоронної діяльності є перед-

усім норми права, правові категорії, юридична техніка, а також різного 

роду предмети матеріального світу, що допомагають правоохоронним 

органам та організаціям виконувати свої завдання та реалізувати функ-

ції
2
. Отже, вчені виокремлюють два елементи функціональної підсисте-

ми досліджуваного механізму, якими є діяльність та правові засоби. 

Схожу думку з приводу розуміння функціональної підсистеми ви-

словлює і А.М. Перепелюк, з погляду якого існуючі елементи механізму 

застосування права можна об’єднати у різні рівні, серед яких основним 

є функціональний, що опосередковує процедуру та методи правозасто-

совної діяльності, вміщує досить гнучкі елементи, які належать до ди-

намічних категорій
3
. У свою чергу, О.С. Катєгов зазначає, що функціо-

нальна складова механізму застосування права є процесуальною скла-

довою, що характеризує дію механізму правозастосування та почина-

ється за наявності юридичного факту, правомочності суб’єкта і об'єкта 

правового впливу
4
. 

Осмислення зазначених вище поглядів вчених дозволяє дійти ви-

сновку, що, незважаючи на різні виокремлені ними елементи, під функ-

ціональною підсистемою слід розуміти динамічну (діяльнісну) складову 

будь-якого механізму, елементи якої не є статичними та перебувають у 

русі. 

На переконання інших правників, серед яких Т.О. Коломоєць, ме-

ханізм адміністративно-правового регулювання включає органічну та 

функціональну складові, остання з яких не є обов’язковим елементом, 

що лише впливає на механізм та його ефективність. До елементів функ-

ціональної складової досліджуваного механізму дослідниця відносить: 

юридичні факти, правову свідомість, законність, акти тлумачення норм 

                                                           
1
 Завгородній В.А. Зарубіжний досвід виконання рішень Європейського суду з прав 
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права та акти їх застосування
1
. 

Проте, зважаючи на існуюче трактування терміна «функціонувати», 

що інтерпретується в словнику української мови як «бути в дії, діяти, 

працювати»
2
, не можна погодитися з твердженням, що всі із зазначених 

вище елементів належать до функціональної складової механізму. 

Із зазначеного випливає, що до динамічних (рухомих) елементів 

механізму слід віднести: а) правовідносини, як врегульовані нормами 

права суспільні відносин, учасники яких є носіями прав і обов’язків;  

б) акти тлумачення норм права в їх розумінні як діяльності, спрямованої 

на встановлення змісту норм права з метою правильного застосування; 

в) акти безпосередньої реалізації норм права як процесу фактичного 

втілення вжиття приписів правових норм через поведінку суб’єктів. Од-

нак переконані, що законність та норми права є складовими норматив-

ної підсистеми, а правова свідомість та правова культура належать до 

елементів ідеологічної підсистеми механізму. 

Саме такий методологічний підхід і буде використаний нами при 

визначенні та характеристиці складових функціональної підсистеми ме-

ханізму імплементації постанов Суду Ради Європи. 

Викладене дозволяє стверджувати, що первинним її елементом є 

правовідносини, які складаються між органами державної влади, їх 

службовими та посадовими особами, з приводу імплементації постанов 

ЄСПЛ в національний правопорядок. Водночас актуальним постає пи-

тання про їх види, зважаючи на особливості досліджуваного механізму. 

Усталеною в теорії права є диференціація правовідносин на правоохо-

ронні та регулятивні за функціональним призначенням. 

Під правоохоронними відносинами, як стверджує І.А. Сердюк, слід 

розуміти правову форму соціальної взаємодії право-дієздатних 

суб’єктів, яка носить владний характер, детермінована фактом вчинення 

правопорушення і має на меті його попередження чи припинення, від-

новлення порушеного права, притягнення правопорушника до певного 

виду юридичної відповідальності та уможливлює примусове виконання 

ним суб’єктивного юридичного обов’язку, передбаченого законом або 

договором і опосередкованого правозастосовним актом
3
.  

Регулятивними, як зауважує Є.Я. Мотовиловкер, є правовідносини, 

що виникають із правомірних дій або подій з метою забезпечення нор-
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мальної організації суспільного життя
1
. 

Виходячи із зазначеного, правоохоронними, в рамках механізму ім-

плементації постанов ЄСПЛ, є ті правовідносини, що складаються в 

процесі вжиття додаткових заходів індивідуального характеру та спря-

мовані на відновлення порушеного права та/або попереднього правово-

го стану скаржника шляхом повторного розгляду справи в суді чи адмі-

ністративним органом.  

Такі правовідносини можуть виникнути і у разі ухвалення парламе-

нтом законодавчого акту (йдеться про законопроект про внесення змін 

до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» (щодо вдосконалення процедури 

виконання рішень та пропозицій Європейського суду з прав людини)), 

що передбачає відшкодування видатків Державного бюджету України 

на виконання рішень Суду Ради Європи за рахунок посадових осіб, не-

законні дії або бездіяльність яких спонукали стягувача подати заяву до 

Страсбурзького суду, а також позбавлення таких осіб права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю. 

Відповідно всі інші правовідносини, які складаються в процесі 

вжиття державою заходів загального характеру задля імплементації по-

станов ЄСПЛ в національній правовій системі, є регулятивними, оскіль-

ки обумовлюються правомірною поведінкою їх учасників.  

Разом з тим слід зауважити, що правовідносини, які складаються у 

процесі імплементації постанов ЄСПЛ, за своїм характером є: а) публі-

чно-правовими, оскільки в їх межах реалізуються як суспільні, так і 

державні інтереси; б) складними (багатосторонніми); в) загальними, 

оскільки кількість уповноважених та зобов’язаних суб’єктів задіяних до 

імплементації постанов ЄСПЛ точно не визначена законодавством; 

г) переважно активного типу, зважаючи на те, що уповноважені держа-

вні органи зобов’язані вчинити дії з метою імплементації постанов Суду 

Ради Європи; д) тривалими, оскільки не завершуються одноразовою ви-

платою скаржнику справедливої сатисфакції та пов’язані з необхідністю 

вжиття комплексу заходів індивідуального та загального характеру. 

Складовою функціональної підсистеми досліджуваного механізму є 

також і юридично значуща діяльність, під якою в теорії права пропону-

ється розуміти різновид правової діяльності, що здійснюється у формах 

практичної, освітньої та наукової, юристами, на професійній основі, з 

метою отримання відповідного правового результату, задоволення пот-
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реб та інтересів соціальних суб'єктів
1
. 

Зважаючи на зазначене, видається можливим виокремити такі види 

юридичної діяльності, що здійснюється з метою імплементації постанов  

ЄСПЛ в національній правовій системі: а) правозастосовна, включаючи  

правоохоронну, яка здійснюється при вжитті заходів індивідуального 

характеру; б) правотворча, що здійснюється уповноваженими 

суб’єктами нормотворення (парламентом, Урядом України); 

в) правоінтерпретаційна, що здійснюється Конституційним Судом 

України; г) освітньо-наукова, що здійснюється закладами вищої освіти 

України як самостійно, так і за сприяння міжнародних та національних 

організацій в рамках вжиття заходів загального характеру. 

Поділяємо позицію тих вчених, які до функціональної підсистеми 

механізму пропонують включати методи, що в тлумачних словниках 

трактуються як шлях, спосіб теоретичного дослідження або практично-

го здійснення чого-небудь
2
. В рамках нашого дослідження під методами 

пропонується розуміти способи досягнення цілей механізму імплемен-

тації постанов ЄСПЛ, що зумовлюють вплив на поведінку учасників 

правовідносин, за допомогою правових засобів. 

Такими методами, на наш погляд, є:  

а) переконання – спосіб активного впливу на свідомість і поведінку 

суб’єктів, наділених державно-владними повноваженнями, ідейно-

моральними засобами задля формування у них конвенційного мислення, 

що ґрунтуються на глибокому розумінні сутності правових позицій 

ЄСПЛ (застосовується при проведенні бесід, лекцій, диспутів, дискусій, 

семінарів, вебінарів, форумів, конференцій);  

б) заохочення – психологічний та/або матеріальний вплив на служ-

бових та посадових осіб державної влади шляхом встановлення для них 

різноманітних пільг, переваг тощо з метою стимулювання виконання та 

дотримання норм Конвенції через врахування правових позицій ЄСПЛ у 

повсякденній професійній діяльності (наприклад, встановлення додат-

кових премій для суддів, які при ухваленні рішень ураховують  правові 

позиції Суду Ради);  

в) рекомендаційний, що полягає в наданні вказівок вищими або 

центральними органами державної влади, що не є загальноо-

бов’язковими для виконання підпорядкованими органами та посадови-

ми особами, однак містять найбільш раціональні та прийнятні способи і 

заходи, застосування та вжиття яких відповідно дозволить запобігти по-
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рушенням конвенційних прав і свобод людини в майбутньому (напри-

клад, подання Урядового Уповноваженого у справах ЄСПЛ про вжиття 

заходів загального характеру, в якому пропонується органам державної 

влади здійснити певні дії);  

г) примусу – спосіб впливу на поведінку службових та посадових 

осіб, дії та рішення яких обумовили порушення норм Конвенції, що по-

лягає у притягненні їх до юридичної відповідальності (матеріальної 

та/або дисциплінарної), що призводить до негативних наслідків для та-

ких осіб (наприклад, повернення до державного бюджету коштів, які 

були виплачені скаржнику на виконання постанови ЄСПЛ, звільнення 

або пониження  в посаді тощо). 

Таким чином, функціональна підсистема механізму імплементації 

постанов ЄСПЛ являє собою сукупність динамічних елементів цього 

механізму, якими є усі види юридичної діяльності, правовідносини ре-

гулятивної й охоронної спрямованості, а також методи, що сприяють 

досягненню цілей механізму імплементації рішень Страсбурзького суду, 

що ухвалюються ним по суті справи. 

Окремою підсистемою досліджуваного механізму вважаємо ідеоло-

гічну, структурними елементами якої є правосвідомість та правова куль-

тура суб’єктів, які здійснюють державну політику щодо імплементації 

постанов Страсбурзького суду в національній правовій системі. 

Принагідно зазначимо, що розуміння категорії «правосвідомість» в 

сучасній теорії права характеризується полісемічністю. 

Як зауважує з цього приводу С.С. Алексєєв, правосвідомість є суто 

суб’єктивним явищем,  яке складається з уявлень людей про право 

(чинне, минулих епох, бажане); суб’єктивного ставлення до самого фе-

номену права, його цінностей; правової психології, навіть індивідуаль-

ної або масової емоційної реакції на право, часто інтуїтивної, підсвідо-

мої (наприклад, реакції на порушення норм писаного права)
1
. 

Зазначене дає підстави стверджувати, що досліджуване явище пра-

вової дійсності включає такі складові елементні, як: уявлення, ставлен-

ня та емоції стосовно права. 

Так, М.Є. Черкас доходить висновку, що правосвідомість є різнови-

дом суспільної свідомості, яка відображає в правових чуттєво-

раціональних формах існуючу правову дійсність, правові явища, що іс-

нували в минулому, і бажані правові явища, здійснює нормативно-
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регулюючу дію на соціальну діяльність людей
1
. Таким чином, вченим 

підкреслюється природа цього юридичного феномену та наголошується 

на його регулятивних властивостях. 

З погляду А.Б. Венгерова, правосвідомість можна визначити як 

об’єктивно існуючий набір взаємопов’язаних ідей, емоцій, що виража-

ють відношення суспільства, груп, індивідів до права – цього цілісного 

соціального інституту, його системи й структури, до окремих законів, 

інших характеристик правової системи. Це, на думку правника, ще й ка-

нал впливу права через мотивацію, емоції, свідомість на поведінку лю-

дей, на формування суспільних відносин
2
. Із зазначеного випливає, що 

слід виокремлювати індивідуальну, групову та суспільну правосвідо-

мість, які в сукупності є її соціальною структурою. 

Деякими правниками наголошується і на тому, що правову свідо-

мість слід розглядати як цілісне утворення психологічних (почуття, уяв-

лення, настрої), інтелектуальних (знання, ідеї, концепції) та ідеологіч-

них (інтереси, цілі) чинників, що знаходяться у взаємодії і взаємозумов-

люють один одного
3
. А отже, в структурі правосвідомості виокремлю-

ються і такі елементи, як правова психологія та правова ідеологія. 

Щоправда, в юридичній літературі наголошується і на поведінковій 

складовій – вольовий бік правосвідомості, що являє собою процес пере-

ведення приписів правових норм у реальну правову поведінку
4
.  

Аналіз наведених суджень дає підстави для таких висновків, що 

мають методологічне значення: а) правосвідомість є формою та різно-

видом суспільної свідомості; б) вона є невід’ємною властивістю право-

дієздатних суб’єктів суспільних відносин; в) об’єктом пізнання правос-

відомості виступає чинне право, право в минулому або бажане право; 

г) виражається у формі знань, уявлень, поглядів, ставлення, емоцій, по-

чуттів, ідей, теорій щодо права та діяльності, що з ним пов’язана; д) є 

чинником для розвитку праворозуміння та формування правової куль-

тури; е) її високий рівень є умовою гарантування прав і свобод людини, 

їх  дотримання та непорушності. 

Ураховуючи зазначені вище підходи до розуміння досліджуваної 
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категорії, під правосвідомістю в аспекті нашого дослідження пропонує-

мо розуміти сукупність ідей, емоцій, почуттів, внутрішніх настанов і 

переконань, в яких відображається ставлення суспільства, соціальних 

груп й окремих індивідів до норм Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, а також практики їх застосування та тлума-

чення Страсбурзьким судом. 

Правосвідомості, як елементу досліджуваної підсистеми, прита-

манні такі суттєві риси: а) є сукупністю знань, поглядів та установок 

щодо норм та принципів Конвенції, а також практики її тлумачення та 

застосування ЄСПЛ; б) її носіями є громадяни, а також службові та по-

садові особи, як суб’єкти імплементації постанов ЄСПЛ в національній 

правовій системі; в) об’єктом пізнання правосвідомості є конвенційні 

положення та правові позиції ЄСПЛ, що є відповідно статичною та ди-

намічною складовими єдиного цілого; г) обумовлюється політикою 

держави-учасниці Конвенції, яка забезпечує виконання конвенційних 

зобов’язань; д) може бути професійною та буденною, індивідуальною та 

колективною. 

Вважаємо, що в рамках характеристики механізму імплементації 

постанов ЄСПЛ правосвідомість включає: 1) знання норм Конвенції та 

Протоколів до неї, а також правових позицій ЄСПЛ щодо різних катего-

рій справ (інтелектуальна складова); 2) переконаність у необхідності та 

соціальній корисності урахування правових позицій ЄСПЛ при ухва-

ленні юридично-значущих рішень (вольова складова); 3) уміння корис-

туватися спеціальним правовим інструментарієм ЄСПЛ (автономними 

поняттями, принципами та способами тлумачення тощо) у практичній 

юридичній діяльності (поведінкова складова). 

Слід зауважити, що в загальній теорії права в аспекті розуміння 

правової культури існує декілька підходів, серед яких можна відзначити 

два, а саме: 1) правова культура – це різновид загальної культури, який 

становить систему цінностей, що становить систему правових цінностей 

(форм, норм, приписів та інститутів), розумінь і настанов, які відобра-

жають у правовій формі стан свободи і соціальних цінностей людства, 

суспільства, особи
1
; 2) правова культура – це якісний стан правового 

життя суспільства, який характеризується досягнутим рівнем розвитку 

правової системи – станом та рівнем правосвідомості, юридичної науки, 

системи законодавства, правозастосовної практики, законності і право-

порядку, правової освіти, а також ступенем гарантованості основних 
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прав і свобод людини
1
. 

Аналіз першого із зазначених підходів дозволяє виокремити такі 

цінності, що притаманні механізму імплементації постанов ЄСПЛ: 

а) людину, її права і свободи як засіб самообмеження державної влади; 

б) верховенство Конституції в межах національного законодавства, на 

основі якої складається конституційний правопорядок як реальний про-

яв втілення в життя пріоритету прав і свобод людини; в) верховенство 

права як базовий та найбільш значущий принцип організації усього со-

ціального організму, в тому числі і державного; г) цивілізаційне (у ме-

жах Європейського континенту) надбання, що існує у формі Конвенції 

та практики її тлумачення і застосування Страсбурзьким судом;  

д) можливість захисту прав людини від свавілля держави. 

Однак переконані, що саме другий з розглянутих нами вище підхо-

дів правників до розуміння категорії «правова культура» є найбільш 

прийнятним в рамках нашого дослідження, зважаючи на те, що 

з’ясування якості правового життя, а отже і рівня правової культури су-

спільства, є неможливим без визначення стану впливу практики ЄСПЛ 

на кожну із зазначених характеристик, серед яких: законодавство і 

практика його застосування, правова освіта і наука, ступінь гарантова-

ності прав людини. 

Як слушно з цього приводу зауважує М.Ф. Целуйко, компетентна 

правова культура при здійсненні державної влади в Україні – це якісний 

стан правового життя суспільства, що має вираження у високому рівні 

правосвідомості і правової діяльності
2
. 

Невід’ємною складовою механізму імплементації постанов ЄСПЛ є 

комунікативна підсистема, що являє собою зв’язки, існуючі між різни-

ми елементами досліджуваного механізму. 

Зокрема, П.М. Рабінович за змістом (типом) зв’язку розрізняє такі 

види державно-правових закономірностей: а) генетичні – закономірнос-

ті виникнення державно-правових явищ; б) структурні – закономірності 

формування, організації державно-правових явищ (наприклад, зв'язок 

між елементами юридичної норми); в) функціональні – закономірності 

взаємозв’язку, взаємовпливу державно-правових явищ (наприклад 

зав’язок між матеріальними і процесуальними юридичними нормами, 
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закономірності зміни, розвитку державно-правових явищ)
1
.  

З огляду на вищевикладене доходимо висновку, що структурні 

зв’язки є відображенням організаційного аспекту механізму імплемен-

тації постанов ЄСПЛ, а функціональні – динамічного. 

Структурні зв’язки в межах досліджуваного механізму виникають 

між: а) структурними елементами правовідносин (їх суб’єктами, 

об’єктом та змістом); б) структурними елементами правової свідомості 

(теоретичними, психологічними, поведінковими) (внутрішні зв’язки); 

в) між правосвідомістю суб’єктів юридичної діяльності та їх правомір-

ною юридично-значущою поведінкою, спрямованою на імплементацію 

практики ЄСПЛ (зовнішні зв’язки); г) елементами норм права (гіпоте-

зами, диспозиціями, санкціями); д) складовими частинами постанов 

ЄСПЛ (мотивувальною та резолютивною частинами); е) елементами 

юридичної практики (діяльністю, її результатами та соціально-правовим 

досвідом у цій сфері). 

Відповідно, функціональні (динамічні) зв’язки виникають між: 

а) суб’єктами імплементації постанов ЄСПЛ; б) юридичними фактами 

та правовідносинами; в) методами діяльності уповноважених суб’єктів; 

г) правосвідомістю та правовою культурою; д) суб’єктами (державними 

органами, їх службовими і посадовими особами) та нормами права, які 

визначають повноваження таких суб’єктів; е) правовими позиціями 

ЄСПЛ та правовими актами національних органів державної влади. 

Водночас зазначені зв’язки можна диференціювати на: 

1) вертикальні, що складаються за принципом «зверху вниз і знизу вго-

ру» (зв’язки між приписами нормативно-правових актів різних рівнів 

правового регулювання, між правовими актами судів різних інстанції, 

між суб’єктами, що перебувають у підпорядкуванні); 2) горизонтальні, 

які складаються на основі принципу «рівності» (зв’язки між рівними за 

правовим статусом суб’єктами, між нормами одного нормативно-

правового акта, між методами діяльності, правовими позиціями Верхов-

ного Суду тощо).  

Зазначене дає можливість для висновку, що призначенням ідеологі-

чної підсистеми досліджуваного механізму є необхідність визначення 

теоретичної, психологічної та вольової складових правосвідомості 

суб’єктів, які відповідальні за впровадження стандартів Ради Європи у 

сфері захисту прав людини на національному рівні, що у результаті 

призводить до покращення якості правового життя та утвердження кон-

венційних цінностей. У свою чергу, комунікативна підсистема відобра-
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жає генетичні, структурні та функціональні зв’язків, які існують між рі-

зними елементами механізму імплементації постанов Страсбурзького 

суду в Україні
1
. 

Узагальнення всього викладеного вище дає підстави стверджувати, 

що внутрішня будова механізму імплементації постанов ЄСПЛ охоплює 

собою такі обов’язкові складові (підсистеми), як: інституційна, норма-

тивна, функціональна, ідеологічна, комунікативна, кожна з яких має 

своє призначення та особливості. З’ясована структура досліджуваного 

механізму дозволяє сформувати цілісне уявлення про цей правовий фе-

номен як складне системне утворення, дійти висновків про ефективність 

кожної із складових, а також визначити шляхи їх удосконалення
2
. 

 

 

4.3. Зміст та обсяг категорій «заходи індивідуального характе-

ру» та «заходи загального характеру» в аспекті імплементації пос-

танов Страсбурзького суду 

 

Виконання державою-відповідачем ухвалених ЄСПЛ постанов, що 

в рамках даного дослідження охоплюється механізмом їх імплементації 

в національній правовій системі, є неможливим без вжиття відповідних 

заходів, вид та значення яких в кожному конкретному випадку конста-

тації Судом Ради Європи порушення конвенційних прав та/або свобод 

людини є різним.  

Слід зауважити, що, незважаючи на прийняття Парламентом Украї-

ни окремого Закону «Про виконання рішень та застосування практики 

ЄСПЛ», його положення не розкривають зміст вживаних в ньому по-

нять «заходи індивідуального характеру» та «заходи загального харак-

теру», що також актуалізує питання про обсяг цих юридичних катего-

рій.  

Зважаючи на те, що досліджувані правові явища у своїй основі ма-

ють ключове слово «захід», вважаємо, що з'ясування його сутності є 

першочерговим завданням. 

В Академічному тлумачному словнику української мови зазнача-

ється, що термін «захід» має декілька значень, серед яких: 1) сукупність 

дій або засобів для досягнення, здійснення чого-небудь; 2) намір, задум 
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здійснити що-небудь
1
. Тотожне трактування цього слова наявне і у Ве-

ликому тлумачному словнику сучасної української мови
2
. 

Подібна інтерпретація слова «заходи» пропонується і в тлумачному 

словнику С.І. Ожегова та Н.Ю. Шведової, в якому цей термін розгляда-

ється як засіб для здійснення чого-небудь, захід (наприклад, запобіжні 

заходи, рішучі заходи, необхідні заходи)
3
. В тлумачному словнику Д.М. 

Ушакова термін «меры» трактується дещо інакше, що, окрім іншого, ро-

зуміється як спосіб дії
4
, тобто у розумінні сукупності прийомів. 

Зазначене дозволяє стверджувати, що у довідковій літературі інтер-

претація категорії «заходи» характеризується полісемічністю, що в ас-

пекті нашого дослідження може бути розглянута як: 1) дії (правомірна 

поведінка правомочних суб’єктів задля досягнення визначеної мети); 

2) засоби (те, що слугує знаряддям досягнення суб’єктами визначеної 

мети); 3) наміри (задекларовані бажання суб’єктів зробити, вчинити що-

небудь); 4) способи (сукупність прийомів досягнення визначеної мети). 

Принагідно зазначимо, що в юридичній науці та законодавстві сло-

во «заходи» вживається як складова багатьох термінів, серед яких: «за-

ходи примусу», «запобіжні заходи», «заходи профілактики», «поліцей-

ські заходи» тощо, розуміння сутності яких дозволить сформувати 

більш повне та ґрунтовне уявлення про досліджуваний феномен. 

Аналіз норм процесуального законодавства дає підстави стверджу-

вати, що під категорією «заходи примусу» розуміється правомірна по-

ведінка (дія) одних суб’єктів з метою впливу на інших.  

Так, наприклад, згідно з ч. 1 ст. 143 Цивільного процесуального ко-

дексу та ч. 1 ст. 144 Кодексу адміністративного судочинства України 

заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються 

судом у визначених Кодексом випадках з метою спонукання відповід-

них осіб до виконання встановлених у суді правил, добросовісного ви-

конання процесуальних обов’язків, припинення зловживання правами 

та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судо-
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зеологических выражений. 4-е изд., доп. Москва: Азбуковник, 1999. 944 с. URL: 

http://www.ozhegov.com/words/15648.shtml. 
4
 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. Москва: 

Альта-Принт, 2005. VIII. С. 439. 

../../../../../zavgorodny/Downloads/Академічний%20тлумачний%20словник%20української%20мови%20(1970-1980).%20URL:%20http:/sum.in.ua/s/zakhid
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чинства
12

. 

Схожий підхід законодавця до визначення поняття «захід» прослід-

ковується і в Законі України «Про Національну поліцію», в ч. 1 ст. 29 

якої зазначається, що поліцейський захід – це дія або комплекс дій пре-

вентивного або примусового характеру, що обмежує певні права і сво-

боди людини та застосовується поліцейськими відповідно до закону для 

забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень
3
.  

В даному випадку суб’єкт нормотворення зводить розуміння кате-

горії «заходи» до сукупності дій, що вчиняються управоможеними 

суб’єктами задля виконання поставлених перед ними завдань. 

В аспекті виконання рішень Страсбурзького суду подібну думку ві-

дстоює і О.Ю. Кайдаш, який зауважує, що адміністративна процедура 

реалізації рішень ЄСПЛ в Україні являє собою врегульовану нормами 

адміністративного законодавства послідовність юридично значущих дій 

органів публічної адміністрації, встановлену і гарантовану державою на 

підставі і в межах прийнятих міжнародних зобов’язань, з метою опера-

тивного, своєчасного та повного виконання рішень Суду Ради Європи в 

Україні
4
. 

Загалом категорично не заперечуючи існування такого підходу до 

розуміння поняття «заходи», все ж зауважимо, що будь-які дії уповно-

важених суб’єктів навряд чи можуть досягти поставленої мети без ви-

користання відповідних юридичних засобів. А отже, ототожнення кате-

горії «заходи» лише з діями або їх сукупністю є звуженим та неприйня-

тним.  

У доктрині адміністративного та кримінального права термін «за-

ходи» трактується з використанням категорії «способи».  

Таку думку, наприклад, висловлює О.А. Ковальчук, який зауважує, 

що заходи процесуального примусу в адміністративному процесі – це 

способи примусового впливу на учасників процесу з метою забезпечен-

ня повного, об’єктивного та неупередженого вирішення адміністратив-

них справ, а також підтримання певного порядку у судовому засіданні 

                                                           
1
 Цивільний процесуальний кодекс від 18.03.2004 № 1618-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15; Кодекс адміністративного судочинства Украї-

ни від 06.07.2005 № 2747-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. 
2
 Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. 
3
 Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 
4
 Кайдаш О.Ю. Адміністративно-правове забезпечення реалізації рішень Європейсь-

кого суду з прав людини в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 

2016. С. 16. 
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та під час їх розгляду
1
.  

Схожих висновків доходить і В.О. Козаченко, який наголошує, що 

під кримінально-правовим заходом слід розуміти систему прийомів і 

способів здійснення примусового та реабілітаційно-заохочувального 

впливу держави на кримінальні практики (кримінальні правопорушен-

ня, об’єктивно протиправні діяння, зловживання правом та інші), пра-

вомірну постзлочинну поведінку, за умови, що такий вплив здійснюєть-

ся на підставі закону, детермінованого культурним середовищем, що 

склалося в конкретно-історичних умовах розвитку суспільства
2
. 

Аналіз зазначеного дає підстави стверджувати, що вищевикладений 

підхід правників тяжіє до технологічного аспекту розуміння категорії 

«заходи», оскільки термін «спосіб», виходячи з етимології його розу-

міння, дає відповідь на питання про те, як саме слід застосувати чи ви-

користати суб’єкту той чи інший засіб.  

Однак слід зауважити, що спосіб не можна розглядати відокремле-

но від дій суб’єкта в різних їх проявах (примус, заохочення, вплив, пе-

реконання тощо), а  тому ототожнення заходів та способів є некорект-

ним.     

У свою чергу, частина правників акцентуют, що поняття «заходи» 

слід інтерпретувати послугувавшись терміном «засоби». 

Так, наприклад, А.М. Ященко, досліджуючи поняття і зміст заходів 

кримінального характеру, вказує, що під ними необхідно розуміти засо-

би впливу, які передбачені законом про кримінальну відповідальність за 

вчинення злочинного чи зовні схожого на нього діяння або суспільно-

небезпечного діяння, передбаченого Особливою частиною криміналь-

ного закону … 
3
.  

Подібних висновків доходить і В.В. Рожнова, зазначаючи, що захо-

ди процесуального примусу – це передбачені кримінально-

процесуальним законом процесуальні засоби державно-правового при-

мусу, які застосовуються уповноваженими на те органами (посадовими 

особами), що ведуть процес, у чітко визначеному законом порядку щодо 

осіб, які залучаються до кримінально-процесуальної діяльності, для по-

передження і припинення їх неправомірних дій, виявлення і закріплення 

                                                           
1
 Ковальчук О.А. Узагальнення практики застосування заходів процесуального при-

мусу в адміністративному процесі. URL: https://kmoas.gov.ua/sites/default/files/ 

files/zahodi_procesualnogo_primusu_na_sayt.doc. 
2
 Козаченко О.В. Ознаки та властивості кримінально-правових заходів примусового 

та заохочувального впливу. Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані: 

монографія / за ред. О. В. Козаченка, Є. Л. Стрельцова. Миколаїв: Іліон, 2016. С. 34. 
3
 Ященко А.М. Заходи кримінально-правового характеру: поняття, зміст і сутність. 

Форум права. 2013. № 3. С. 781.  

https://kmoas.gov.ua/sites/default/files/
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доказів, з метою успішного вирішення завдань кримінального судочин-

ства
1
. 

Слід зазначити, що і сам Суд Ради Європи у своєму рішенні у спра-

ві «Скоццарі і Дж’юнта проти Італії» («Scozzari and Giunta V. Italy») на-

голошує, що держава-відповідач залишається вільною у виборі засобів, 

за допомогою яких вона виконуватиме своє зобов’язання згідно зі ст. 46 

Конвенції, за умови їх відповідності тим, що їх викладено у висновках 

рішення Суду
2
. 

Зважаючи на зазначене та те, що такі засоби є однозначно правови-

ми, з'ясування їх юридичної природи вимагає звернення до існуючої те-

орії правих засобів. 

Так, з погляду Л.П. Рассказова, під правовими засобами необхідно 

розуміти своєрідні юридичні інструменти, за допомогою яких здійсню-

ється упорядкування суспільних відносин та задовольняються інтереси 

суб’єктів права. До них, зокрема, правник відносить: норми права, 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки, правові обмеження, правові 

стимули, правові заохочення
3
. Схожу позицію висловлюють М.Б. Смо-

лянський та Л.Ю. Колюшкіна, які наголошують, що правові засоби – це 

ті юридичні інструменти, за допомогою яких право служить регулято-

ром суспільних відносин
4
. 

Однак зазначений підхід вчених уважаємо звуженим та однобіч-

ним, зважаючи як на попередньо досліджене сутнісне розуміння катего-

рії «засоби», так і на неможливість досягнення суб’єктом поставленої 

мети за наявності виключно інструментарію без його відповідного та 

належного використання. 

З цього приводу найбільш переконливою та обґрунтованою вида-

ється позиція А.В. Малька, який стверджує, що правові засоби – це пра-

вові явища, вираженням яких є інструменти (встановлення) і діяння (те-

хнології), за допомогою яких задовольняються інтереси суб’єктів права, 

забезпечується досягнення соціально корисних цілей. Разом з тим вче-

ний пропонує такі критерії для їх класифікації:  

1) залежно від ступеня складності – первинні (елементарні) та ком-

                                                           
1
 Рожнова В.В. Застосування заходів процесуального примусу, пов’язаних з ізоляці-

єю особи: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2003. С.11. 
2
 European Court of Human Rights judgment in the case of «Scozzari and Giunta V. Italy» 

on 13 July 2000 (applic. Nos. 39221/98 and 41963/98). URL: http://hudoc.echr.coe.int/ 

eng?i=001-58752. 
3
 Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебник для вузов. Москва: Риор, 2008. 

С. 402. 
4
 Смолянский М.Б., Колюшкина Л.Ю. Теория государства и права: учебное пособие. 

Москва: Дашков и К; Ростов н/Д: Наука-Прогресс, 2008. С. 264. 

http://hudoc.echr.coe.int/
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плексні (комбіновані);  

2) залежно від ролі, яку вони виконують – регулятивні (дозволяння) 

і охоронні (заходи захисту);  

3) за предметом правового регулювання – конституційні, адмініст-

ративні, цивільні, кримінальні та ін.;  

4) за характером – матеріально-правові (рекомендації) та процесуа-

льні (позов);  

5) за значенням наслідків – звичайні (штраф) і виключні (смертна 

кара);  

6) за часом дії – постійні і тимчасові;  

7) за різновидом правового регулювання – нормативні та індивідуа-

льні;  

8) за інформаційно-психологічним напрямком – стимулюючі і об-

межуючі
1
. 

Із зазначеного випливає, що правник наголошує на необхідності ро-

зуміння правових засобів через сукупність двох складових, а саме: ін-

струментальної та технологічної, що, на наш погляд, відображає повно-

ту цього явища правової дійсності та дозволяє стверджувати про відпо-

відність цієї категорії саме в такому розумінні поняттю «заходи». 

Разом з тим вважаємо, що зазначені А.В. Мальком критерії для кла-

сифікації правових засобів є прийнятними і для здійснення видової ди-

ференціації досліджуваних заходів, що додатково підтверджує нашу те-

зу про максимальну близькість категорій «заходи» і «правові засоби». 

Заходи індивідуального характеру, наприклад, слід віднести до пер-

винних правових засобів, а виплату грошової компенсації – взагалі до 

елементарних. У свою чергу, заходи загального характеру є комбінова-

ними, комплексними юридичними засобами. За значенням наслідків ви-

плата компенсації є звичайним правовим засобом, а перегляд справи 

скаржника у вищій судовій інстанції є виключним юридичним засобом. 

Підсумовуючи, доходимо висновку, що розуміння категорії «захо-

ди» в рамках нашого дослідження має також ґрунтуватися на поєднанні 

як інструментального, так і технологічного аспектів до розуміння по-

няття «засоби», тобто в їх діалектичній єдності. Інструментальний ас-

пект дає відповідь на питання за допомогою чого досягається поставле-

на мета, здійснюється вплив на поведінку суб’єктів чи розв’язується 

конкретне завдання. Технологічний аспект вказує на те, у який спосіб 

застосовується чи використовується той або інший засіб, тобто за допо-

могою сукупності яких юридичних прийомів діяти уповноваженому 

                                                           
1
 Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. 

2-е изд., перераб. и доп. Москва: Юристъ, 2002. С. 722-723. 
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суб’єкту. 

Так, наприклад, в межах вжиття одного із заходів індивідуального 

характеру, яким є виплата справедливої компенсації, що присуджена 

ЄСПЛ, грошові кошти є засобом досягнення мети цього заходу, а їх пе-

рерахування з рахунку Державної казначейської служби на рахунок по-

терпілої особи (скаржника) є відповідно способом дії уповноваженого 

суб’єкта. 

Аналіз положень ст. 1 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики ЄСПЛ» дає підстави стверджувати, що порядок 

виконання постанов Страсбурзького суду включає три складові, а саме: 

1) виплату Стягувачу відшкодування; 2) вжиття додаткових заходів ін-

дивідуального характеру; 3) вжиття заходів загального характеру
1
.  

Зважаючи на те, що перші два заходи мають персоніфікований ха-

рактер, їх закономірно відносять до індивідуальних, хоча слід зауважи-

ти, що в самому Законі виплата відшкодування безпосередньо так не ро-

зглядається. 

Схожу позицію з цього приводу висловлює і К.О. Клименко, який 

наголошує, що вищезазначені заходи – це заходи «багаторівневого ба-

лансування» як індивідуального характеру на користь заявника (має бу-

ти виправлена незаконна ситуація та відшкодовані її наслідки), так і за-

гального характеру – на користь суспільства (усунення проблеми у вну-

трішньому правопорядку для запобігання подальшим правопорушенням 

подібного типу)
2
. А отже, їх доречно розглядати суспільно корисними 

діями органів державної влади, їх службових та посадових осіб, що ма-

ють власних адресатів. 

З погляду О.Ю. Кайдаш, адміністративна процедура реалізації рі-

шень ЄСПЛ в Україні являє собою врегульовану нормами адміністрати-

вного законодавства послідовність юридично значущих дій органів пуб-

лічної адміністрації, встановлену і гарантовану державою на підставі і в 

межах прийнятих міжнародних зобов’язань, з метою оперативного, своє-

часного та повного виконання рішень Страсбурзького суду в Україні
3
. 

Загалом погоджуючись з позицією вченого, що реалізація рішень 

ЄСПЛ – це передусім нормативно врегульовані, послідовні юридично 

значущі дії уповноважених органів влади, дискусійним видається твер-

дження правника про те, що такі дії врегульовані виключно нормам ад-
                                                           

1
 Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав люди-

ни: Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. 

№ 30. Ст. 260. 
2
 Клименко К.О. Правозастосування в судовому адміністративному процесі України: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2008. С. 11. 
3
 Кайдаш О.Ю. Зазнач. твір. С. 16. 
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міністративного законодавства. Разом з тим потребують уточнення і 

суб’єкти здійснення відповідних дій, якими скоріше є не органи публіч-

ної адміністрації, а отже й органи місцевого самоврядування, що не ма-

ють конвенційних зобов’язань у сфері захисту прав та свобод людини 

перед Радою Європи, а лише органи державної влади. 

Виплата відшкодування (справедлива сатисфакція) є першим необ-

хідним заходом, що вживається державою на виконання резолютивної 

частини постанови Страсбурзького суду та по суті являє собою грошову 

суму, яка виплачується з бюджету держави як компенсація за протипра-

вні дії з боку її органів чи посадових осіб. Однак слід наголосити, що 

встановлення такого відшкодування скаржнику постановою ЄСПЛ обу-

мовлюється низкою особливостей, що потребують осмислення. 

Принагідно зазначимо, що ст. 41 Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод встановлено такі умови надання потерпілій 

стороні справедливої сатисфакції: визнання Судом Ради Європи факту 

порушення Конвенції або Протоколів до неї; якщо внутрішнє право від-

повідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відш-

кодування; за необхідності
1
.  

Із зазначеного випливає, що встановлення Страсбурзьким судом 

факту порушення конвенційних норм ще не є підставою для прису-

дження скаржнику грошової компенсації та потребує з’ясування ЄСПЛ 

особливостей національних компенсаційних механізмів на предмет їх 

повноти. Водночас Суд Ради Європи має обґрунтувати у своєму рішенні 

необхідність виплати сатисфакції, що до того ж має бути справедливою, 

зважаючи на обставини справи. 

Як вбачається з аналізу рішень ЄСПЛ проти України та деяких ін-

ших європейських держав, виконання умови «необхідності призначення 

сатисфакції» загалом зводиться до аналізу заяви скаржника на предмет 

наявності від нього вимоги про відшкодування завданої державою шко-

ди. Якщо такої вимоги не має, Страсбурзький суд, навіть за констатації 

порушення конвенційних прав, не вбачає підстав для присудження са-

тисфакції.  

Так, наприклад, у рішенні по справі «Тимошенко проти України» 

ЄСПЛ дійшов висновку, що оскільки заявниця не подала будь-яких ви-

мог щодо компенсації шкоди, судових або інших витрат, за пунктами ст. 

41 Конвенції їй нічого не присуджується
2
. 

                                                           
1
 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 / Рада 

Європи. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.  
2
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Тимошенко проти Украї-

ни» від 30.04.2013 (заява № 49872/11). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_924. 
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Отже, однією з обов’язкових умов отримання грошової компенсації 

є її вимога з боку скаржника. Огляд значної кількості постанов Страс-

бурзького суду дає підстави стверджувати, що заявник часто вимагає 

значну суму компенсації завданої шкоди, яку Суд Ради Європи визнає 

необґрунтованою, надмірною чи документально непідтвердженою.  

Разом з тим слід зауважити, що ЄСПЛ виконуючи оціночну функ-

цію під час визначення розміру матеріальної чи моральної шкоди, вихо-

дить із відповідних втрат і витрат, яких поніс заявник, а також зазнаних 

ним страждань чи пригнічень. Однак у деяких випадках Страсбурзький 

суд доходить висновку, що сама собою констатація порушення прав чи 

свобод людини вже становить достатню справедливу сатисфакцію, з 

огляду на обставини справи. 

Таких висновків, наприклад, дійшов ЄСПЛ у рішенні по справі 

«Назарчук проти України», в якому зазначається, що Суд Ради Європи 

не бачить жодного причинно-наслідкового зв`язку між констатованим 

порушенням і заявленою вимогою заявника щодо матеріальної шкоди. 

Суд не присуджує компенсації в цьому зв’язку. Що ж стосується мора-

льної шкоди, то Суд визнає вимоги заявника необґрунтованими і вва-

жає, що факт визнання порушення становитиме достатню справедливу 

сатисфакцію в цій справі, зважаючи на тривале мовчання заявника щодо 

виконання рішення суду у його справі
1
. Отже, необґрунтованість вимог 

заявника та його бездіяльність на внутрішньодержавному рівні призво-

дять до неотримання жодної грошової компенсації, хоча й постанова 

Страсбурзького суду ухвалена на його користь.  

Зазначене вказує, що, незважаючи на традиційне уявлення про 

справедливу компенсацію як грошову виплату скаржнику державою-

відповідачем, за певних обставин конкретної справи ЄСПЛ не розглядає 

її в грошовому еквіваленті, щоправда, на наше переконання, такі висно-

вки Суду Ради Європи напряму залежать від наявності вимог та/або дій 

скаржника.  

Зважаючи на те, що метою заходів індивідуального характеру є не 

тільки виплата справедливої компенсації скаржнику, але й припинення 

встановленого Страсбурзьким судом порушення прав заявника та відно-

влення його правового становища настільки, наскільки це можливо, до 

того стану, в якому скаржник перебував до порушення Конвен-

ції (restitutio in integrum), держава має вжити й інші ефективні заходи, 

вибір яких залишається за останньою. 

Водночас, як зазначив сам ЄСПЛ у рішенні по спра-
                                                           

1
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Назарчук проти України» 

від 19.04.2005 (заява № 9670/02). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_026#Text. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_026#Text
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ві «Папаміхалопулос та інші проти Греції» («Papamichalopoulos and 

Others v. Greece»), Високі Договірні Сторони в принципі вільні у виборі 

засобів, шляхом використання яких вони виконуватимуть рішення, в 

якому Суд визнав порушення. Ця свобода дій щодо способу виконання 

рішення відображає свободу вибору, пов’язаного з першочерговим зо-

бов’язанням держав забезпечувати визначені Конвенцією права і свобо-

ди (ст. 1). Якщо природа Конвенції дозволяє «restitutio in integrum», то 

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

таких повноважень, ні практичних можливостей для виконан-

ня «restitutio in integrum». З іншого боку, якщо внутрішнє право не до-

зволяє – або дозволяє лише частково – компенсацію, то ст. 41 дозволяє 

Суду надати потерпілій стороні відшкодування, яке, як він уважає, буде 

адекватним
1
. 

Аналіз зазначеної правової позиції Страсбурзького суду дозволяє 

стверджувати про прямий зв'язок розміру справедливої сатисфакції та 

можливості перегляду судового рішення на національному рівні після 

констатації ЄСПЛ порушення конвенційних прав або свобод людини, 

що актуалізує питання про необхідність закріплення на законодавчому 

рівні обов’язкового перегляду справи скаржника Верховним Судом. 

Щодо цього як на міжнародному, так і на національному рівнях сфор-

мовано низку положень, що мають як рекомендаційний, так і до певної 

міри нормативний характер. 

Відповідно до Рекомендації NR (2000)2 «Щодо повторного розгля-

ду або поновлення провадження у певних справах на національному рі-

вні після ухвалення рішень ЄСПЛ» Комітет міністрів Ради Європи за-

кликає Договірні Сторони, зокрема, до перегляду своїх національних 

правових систем із метою забезпечення адекватних можливостей повто-

рного розгляду справи, включаючи поновлення провадження, коли 

Страсбурзький Суд визнав порушення Конвенції, особливо:  

а) коли потерпіла сторона і далі зазнає значних негативних наслід-

ків рішення, ухваленого на національному рівні, – наслідків, щодо яких 

справедлива сатисфакція не була адекватним засобом захисту, і які не 

можна виправити інакше, ніж через повторний розгляд або поновлення 

провадження;  

б) коли рішення Суду Ради Європи спонукає до висновку, що оска-

ржене рішення національного суду суперечить Конвенції по суті, або в 

основі визнаного порушення лежали суттєві процедурні помилки чи не-

                                                           
1
 European Court of Human Rights judgment in the case of «Papamichalopoulos and Oth-

ers v. Greece» 24 June 1993 (Application № 14556/89). URL: http://hudoc.echr.coe.int/ 

eng?i=001-57836. 

http://hudoc.echr.coe.int/
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доліки, які ставлять під серйозний сумнів результат оскарженого прова-

дження на національному рівні
1
. 

Погоджуючись із запропонованими Комітетом міністрів Ради Єв-

ропи підставами для перегляду національного судового чи іншого рі-

шення, у разі констатації ЄСПЛ порушення прав людини, нагальним 

постає питання про те, хто із суб’єктів і на якому етапі має взяти до ува-

ги вищезгадані умови. 

У статті 11 Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики ЄСПЛ» зазначається, що право порушити провадження про 

перегляд справи та/або право на відновлення провадження є виключним 

правом лише самого заявника
2
. Можливість перегляду рішень націона-

льних судових інстанцій за виключних обставин, однією з яких є вста-

новлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 

Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирі-

шенні даної справи судом передбачена також і гл. 34 Кримінального 

процесуального кодексу України, гл. 3 р. V Цивільного процесуального 

кодексу України, гл. 3 р. IV Кодексу адміністративного судочинства 

України. 

Однак слід наголосити, що згідно з положеннями зазначених кодек-

сів, право подати заяву про перегляд за виключними обставинами має 

особа, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою 

установою, юрисдикція якої визнана Україною, не пізніше тридцяти 

днів із дня, коли така особа дізналася або могла дізнатися про набуття 

цим рішенням статусу остаточного (п. 2 ч. 5 ст. 461 КПК, п. 5 ч. 1 ст. 

424 ЦПК, п. 6 ч. 1 ст. 363 КАСУ). 

Отже, ймовірність вжиття такого заходу індивідуального характеру, 

як перегляд справи, на пряму залежить не тільки від рівня освіченості та 

правосвідомості людини, конвенційне право якої було порушене, але й 

від дотримання нею визначених законодавством строків. Виходячи з ло-

гіки законодавця та беручи до уваги попередньо зазначені рекомендації 

Ради Європи, саме потерпіла від дій держави особа має спершу визна-

читися, чи є присуджена ЄСПЛ справедлива сатисфакція адекватним 

для неї засобом захисту її порушеного права, чи може повторний розг-

                                                           
1
 Рекомендація № R(2000)2 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Що-

до повторного розгляду або поновлення провадження у певних справах на національному 

рівні після прийняття рішень Європейським судом з прав людини»: прийнята Комітетом 

міністрів Ради Європи на 694-му засіданні заступників міністрів від 19 січня 2000 року. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_175. 
2
 Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав люди-

ни: Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text
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ляд або поновлення провадження справи виправити негативні наслідки 

попередньо ухваленого рішення, і чи ухвалене рішення на національно-

му рівні суперечить Конвенції або ж мало суттєві процедурні помилки 

чи недоліки. На наше переконання, відповіді на ці запитання може нада-

ти лише кваліфікований правник, послугами якого може скористатися 

не кожен громадянин. 

Зазначене вказує, що законодавець, перекладаючи ініціативу вжит-

тя цього заходу на скаржника, фактично визнає його неосновним (факу-

льтативним) в механізмі імплементації постанов ЄСПЛ в національній 

правовій системі, що у підсумку призводить до їх незначної кількості 

вжиття з боку держави-відповідача. При цьому роль держави зводиться 

лише до інформування потерпілої особи про її право на ініціювання пе-

регляду. 

Так, за інформацією судді Верховного Суду Д. Гудими, упродовж 

2018 року Велика палата ВС розглянула по суті 70 заяв про перегляд 

судових рішень за виключними обставинами, з яких: 9 задовольнила 

повністю, 5 задовольнила частково, відмовила в задоволенні – 40, за-

крила провадження щодо 16
1
. 

З цього приводу слід зауважити, що сам по собі факт констатації 

ЄСПЛ порушення конвенційних прав чи свобод людини передусім вка-

зує на неефективність саме судової системи держави-відповідача, а тому 

запуск процедури відновлення попереднього юридичного стану заявни-

ка шляхом перегляду попередньо ухваленого рішення вищою націона-

льною судовою інстанцією має бути обов’язком держави, а не питанням 

власного розсуду скаржника. 

Однак Великою палатою Верховного Суду з цього приводу сфор-

мовано дещо іншу позицію, згідно з якою не може застосовуватися як 

захід індивідуального характеру на виконання рішення ЄСПЛ перегляд 

судових рішень у зв'язку з виключними обставинами за п. 2 ч. 3 ст. 423 

ЦПК України у випадках, якщо встановлені ЄСПЛ порушення Украї-

ною міжнародних зобов'язань: 

1) повинні бути усунуті лише шляхом вжиття заходів загального 

характеру;  

2) не стосуються особи, яка подала заяву про перегляд судових рі-

шень;  

3) не стосуються справи про перегляд судового рішення, в якій по-

дана заява;  

                                                           
1
 Суддя Великої Палати ВС Дмитро Гудима розповів про практику Верховного Суду 

щодо перегляду судових рішень після ЄСПЛ. URL: https://supreme.court.gov.ua/ 

supreme/pres-centr/news/625223. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10377/ed_2018_02_28/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#10377
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10377/ed_2018_02_28/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#10377
https://supreme.court.gov.ua/


Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні … 

267 

4) стосуються лише тривалості розгляду даної справи чи тривалості 

невиконання ухвалених у ній судових рішень
1
. 

Схожу позицію висловлює і К.В. Андріанов, який зазначає, що пе-

регляд рішень українських судів після прийняття рішення ЄСПЛ проти 

України може відбутися лише за виняткових, виключних обставин, ви-

значених законодавством, коли права суб’єктів права нашої держави не 

можуть бути відновлені в інший спосіб
2
.  

Проте вважаємо, що у такий спосіб Верховний Суд, який діє від 

імені держави, фактично відсторонюється від забезпечення належної 

охорони конвенційних прав і свобод людини, що категорично неприй-

нятно для правової держави, в якій діє принцип надійної юридичної за-

хищеності особи. Зазначена вище позиція вищої судової інстанції, на 

нашу думку, свідчить не про імплементацію конституційного принципу 

верховенства права, а про фактичну його підміну уявною «доцільністю» 

ефективної організації здійснення правосуддя. Така уявність підтвер-

джується суперечністю вищезгаданої позиції Верховного Суду меті 

правосуддя, що полягає у захисті прав і свобод людини та їх відновлен-

ні у разі порушення. 

Тому переконані, що у разі констатації Судом Ради Європи факту 

порушення конвенційних прав чи свобод конкретної людини на націо-

нальному рівні має бути законодавчо визначена процедура 

обов’язкового перегляду справи скаржника, що має ініціюватися Орга-

ном представництва (Міністерством юстиції України) з одночасним по-

відомленням про це самому заявнику.  

Водночас у разі, якщо заявник задоволений присудженою Страс-

бурзьким судом справедливою сатисфакцією, визнаючи її адекватним 

засобом захисту порушеного права, та офіційно відмовляється від пере-

гляду його справи, про що письмово повідомляє Орган представництва, 

не вжиття цього заходу індивідуального характеру є виправданим. 

Як зауважують Д.В. Аббакумова та Є.М. Білоусов, у деяких рішен-

нях ЄСПЛ може вказати на окремі заходи індивідуального характеру, 

яких має вжити держава для виконання рішення Страсбурзького Суду. 

Так, у рішенні «Олександр Волков проти України» від 09.01.2013 Суд, 

констатувавши порушення п. 1 ст. 6, ст. 8 Конвенції, серед іншого пос-

тановив, що Україна має забезпечити якнайшвидше поновлення скарж-

                                                           
1
 Постанова Велика Палата Верховного Суду від 29 березня 2018 року (тправа № 2-

2119/12). Провадження № 14-1 звц 18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 

73195064. 
2
 Андріанов К.В. Зазнач. твір. С. 11.  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/
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ника на посаді судді ВСУ
1
. 

До такого роду заходів індивідуального характеру, що доречно ви-

значити як невідкладні, також слід віднести: припинення обмежуваль-

них заходів з боку держави; надання дозволу на в’їзд; дострокове звіль-

нення з-під варти чи відбування покарання; скасування рішення про 

примусове видворення іноземця; зняття арешту з майна тощо. 

Аналіз постанов, що ухвалювалися ЄСПЛ у справах проти різних 

держав-учасниць Конвенції, дозволяє стверджувати, що визначення Су-

дом Ради Європи таких невідкладних індивідуальних заходів зумовлю-

ється різними чинниками, серед яких: суспільний резонанс справи, її 

виняткові обставини; наголошення на таких заходах як найбільш при-

йнятних для припинення встановленого у справі порушення; необхід-

ність якнайшвидшої реакції держави-відповідача на встановлене пору-

шення; відсутність реального вибору інших індивідуальних заходів, які 

б виправили порушення прав людини. 

Принагідно слід зазначити, що вжиття необхідних заходів індивіду-

ального характеру з боку держави-учасниці Конвенції по відношенню 

до скаржника, заява якого визнана ЄСПЛ прийнятною, є важливим чин-

ником утвердження конвенційного правопорядку в Україні не лише при 

виконанні постанов Страсбурзького суду, що набули властивості оста-

точних, але й при укладенні між сторонами конфлікту  декларації про 

дружнє врегулювання спору або ухваленні з боку Уряду односторонньої 

декларації задля вичерпання конфлікту та вилучення заяви з реєстру 

справ Суду Ради Європи. 

Так, наприклад, за заявою № 4199/09, поданою Тетяною Едіксонів-

ною Мілух проти України, та 7 інших заяв Страсбурзьким судом підт-

верджено факт отримання декларацій щодо дружнього врегулювання 

спору, відповідно до яких заявники погодились відмовитись від будь-

яких подальших скарг проти України щодо фактів, викладених у цих за-

явах, в обмін на зобов’язання Уряду сплатити їм відповідні суми. Як на-

голошено Судом Ради Європи у своєму рішенні, виплата зазначених 

сум становитиме остаточне вирішення справ
2
.  

Отже, вжиття належних заходів індивідуального характеру може 

здійснюватися державою до розгляду ЄСПЛ справи по суті. 
                                                           

1
 Аббакумова Д.В., Білоусов Є.М. Національна процедура виконання рішень Євро-

пейського суду з прав людини щодо України. Теорія та практика застосування Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум / О.В. Сердюк та ін.; за заг. 

ред. О.В. Сердюка, І.В. Яковюка. Харків: Право, 2017. С. 52. 
2
 Рішення Європейського Суду з прав людини від 17 листопада 2016 року за заявою 

№ 4199/09, поданою Тетяною Едіксонівною Мілух проти України, та 7 інших заяв. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_b76#Text.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_b76#Text
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Водночас слід зауважити, що держава, погоджуючись на умови де-

кларації щодо дружнього врегулювання спору, окрім виплати компен-

сації, часто бере на себе зобов’язання щодо вжиття і інших заходів як 

індивідуального, так і загального характеру.  

Прикладом цьому слугує Декларація про дружнє врегулювання у 

справі «Гонгадзе проти України», за умовами якої Уряд, окрім доброві-

льної сплати пані М. Гонгадзе суми в розмірі 100 000 євро, зобов’язався 

вжити всіх необхідних заходів для продовження ретельного розсліду-

вання обставин вбивства п. Г. Гонгадзе з метою притягнення до відпові-

дальності всіх осіб, винних у скоєнні злочину, та забезпечуватиме в 

майбутньому дотримання вимог, передбачених положеннями зазначе-

них статей
1
. 

Юридичним фактом започаткування інституту односторонніх де-

кларацій Уряду вважається рішення ЄСПЛ у справі «Акман проти Ту-

реччини», в якому Суд Ради Європи постановив припинити проваджен-

ня за заявою п. Акмана, на підставі п. «c» ч. 1 ст. 37 Конвенції про за-

хист прав людини і основоположних свобод, з огляду на проголошення 

21.03.2001 Урядом Туреччини декларації наступного змісту: «Уряд ви-

знає, що застосування надмірної чи непропорційної сили, яке призво-

дить до загибелі людей, становить порушення ст. 2 Конвенції. Уряд зо-

бов'язується прийняти відповідні інструкції та вжити усіх інших необ-

хідних заходів, спрямованих на забезпечення права на життя та прове-

дення ефективних розслідувань фактів загибелі людей у майбутньому. 

У цьому контексті уряд наголошує на тому, що уже зараз вжиті ним 

правові та управлінські заходи призвели до зменшення кількості випад-

ків загибелі людей за обставин,  подібних до обставин смерті Мурата 

Акмана, а також до підвищення ефективності розслідування таких 

справ. Уряд Туреччини також зобов'язується сплатити на користь заяв-

ника 85 тис. фунтів стерлінгів»
2
. 

Критерії прийнятності односторонніх декларацій з боку Уряду були 

вироблені Великою палатою Страсбурзького Суду у рішенні по справі 

«Тагсін Аджар проти Туреччини» («Tahsin Acar v. Turkey») від 

06.05.2003, якими з погляду Суду Ради Європи є:  

а) характер поданої скарги;  

б) співвідношення питань, що піднімаються у скарзі, з попередньою 

                                                           
1
 Про дружнє врегулювання у справі в Європейському Суді з прав людини: Розпоря-

дження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2005 р. № 169-р. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/17371955. 
2
 Рішення Європейського Суду з прав людини від 26 червня 2001 р.у справі «Акман 

проти Туреччини». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_061#Text. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/17371955
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_061#Text
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практикою ЄСПЛ у подібних справах, а також характером і масштабами 

заходів вжитими державою-відповідачем в контексті виконання рішень 

Страсбурзького Суду в подібних справах та вплив таких заходів на роз-

гляд конкретної справи;  

в) чи оскаржуються факти між сторонами, якщо так, то якою мірою 

і яку доказову цінність prima facie мають надані документи щодо відпо-

відних фактів;  

г) визнання державою-відповідачем передбачуваного порушення 

Конвенції в поданій нею односторонній декларації та обсяг такого ви-

знання;  

д) спосіб забезпечення відшкодування завданої шкоди заявнику
1
.  

Як випливає із зазначеного, держава-відповідач має не тільки ви-

знати факт порушення конвенційних норм з боку її органів чи посадо-

вих осіб, але й переконати Суд Ради Європи, що вона попередньо вжи-

вала належних заходів у подібних справах задля вирішення конфлікту 

та запропонувати такі заходи з відшкодування шкоди заявнику, які до-

зволять ЄСПЛ дійти висновку про те, що подальший розгляд цієї заяви є 

невиправданим. 

Остаточний порядок ухвалення односторонньої декларації був уно-

рмований правилом 62 А Регламенту Суду Ради Європи
2
, аналіз змісту 

якого дозволяє зробити висновок про те, що її прийняття ЄСПЛ від 

держави-відповідача можливе за таких умов: 1) скаржник відмовився 

від пропозиції щодо дружнього врегулювання спору шляхом підписання 

декларації; 2) держава-учасниця Конвенції ініціює вилучення заяви з 

реєстру справи; 3) при зверненні до Страсбурзького суду держава ви-

знає факт порушення конвенційних норм та зобов’язується виплатити 

належну суму компенсації, а також вжити інших необхідних заходів за-

для виправлення ситуації, що склалася.  

Прикладом схвалення односторонньої декларації Уряду України 

може слугувати рішення ЄСПЛ за заявою № 18251/12, поданою Дмит-

ром Вікторовичем Донським проти України. Як зазначено у рішення 

Страсбурзького суду, після невдалих спроб досягти дружнього врегу-

лювання Уряд повідомив Суд про свою пропозицію укласти односто-

ронню декларацію з метою врегулювання питань, які порушувались ци-

ми скаргами. Урядом також було запропоновано Суду вилучити заяву з 

реєстру справ відповідно до ст. 37 Конвенції. Уряд визнав надмірну 

                                                           
1
 European Court of human rights judgment in the case of «Tahsin Acar v. Turkey» 6 May 

2003 (Application no. 26307/95). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61076. 
2
 Rules of European Court of human rights (incorporates amendments made by the Plenary 

Court on 4 Nov. 2019).  URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n168
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тривалість кримінального провадження та відсутність у національному 

законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. Уряд запропо-

нував сплатити заявнику суму, наведену в таблиці у додатку, та закли-

кав Суд вилучити заяву з реєстру справ. Заявника було повідомлено про 

умови односторонньої декларації Уряду за кілька тижнів до дати поста-

новлення цього рішення, однак Суд не отримав відповіді від заявника 

про прийняття умов односторонньої декларації. Суд встановив чітку та 

вичерпну практику з приводу скарг щодо надмірної тривалості криміна-

льних проваджень. З огляду на характер визнань, які містяться в декла-

раціях Уряду, а також запропоновану суму відшкодування, яка є співмі-

рною із сумами, що присуджуються у подібних справах, Суд вважає, що 

подальший розгляд цих заяв є невиправданим
1
. 

Аналіз положень вищезгаданої постанови Суду Ради Європи дає 

підстави стверджувати про те, що відсутність позитивної відповіді ска-

ржника щодо умов односторонньої декларації Уряду не є підставою для 

відмови в задоволенні клопотання держави про вилучення заяви з ре-

єстру ЄСПЛ. 

Водночас у практиці Страсбурзького суду наявні випадки, коли він 

приймає односторонню декларацію за умови, коли Уряд пропонує фі-

нансову компенсацію як захід індивідуального характеру ex gratia, тоб-

то не визнаючи свою відповідальність за порушення конвенційних норм 

та інших юридичних зобов’язань держави. 

Найбільш показовою у цьому плані є справа «Рохля проти Украї-

ни», в якій ЄСПЛ наголошує на тому, що пропонована Урядом компен-

сація ex gratia, що означає без визнання будь-якої відповідальності або 

юридичного обов'язку, є можливою, оскільки порушення прав заявниці 

не ґрунтуються на проблемах системного характеру (таких як, напри-

клад, законодавча прогалина або неналежна адміністративна практика), 

що вимагають вжити заходів загального характеру для запобігання схо-

жих порушень в майбутньому.  

Разом з тим Уряд запропонував достатнє відшкодування моральної 

і матеріальної шкоди та компенсацію судових витрат, що, на думку Су-

ду Ради Європи, припинить порушення та усуне його наслідки у спосіб, 

який відновить настільки, наскільки це можливо, ситуацію, що існувала 

                                                           
1
 Рішення Європейського Суду з прав людини від 07 грудня 2017 року за заявою 

№ 18251/12, подану Дмитром Вікторовичем Донським проти України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c21#Text. 
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до порушення
1
. Щоправда, варто наголосити, що у цій справі, незважа-

ючи на декларування компенсації ex gratia, Уряд України все ж визнав 

порушення державою ст. 8 Конвенції та ст. 1 Першого протоколу до 

Конвенції. 

Враховуючи викладене, запропонуємо такий концепт правового 

феномену, що складає предмет дослідження: «заходи індивідуального 

характеру – це сукупність регламентованих нормами національного за-

конодавства дій уповноважених суб’єктів права, наділених державно-

владними повноваженнями, що у поєднанні з юридичними засобами ін-

струментального та технологічного характеру забезпечують виконання 

постанов ЄСПЛ, у яких констатовано порушення одного чи кількох 

прав та/або свобод конкретної людини (людей) або положень декларації 

про дружнє врегулювання спору, або односторонньої декларації Уряду 

та мають на меті відшкодування потерпілому завданої матеріальної 

та/або моральної шкоди внаслідок неправомірних дій (або бездіяльнос-

ті) органів держаної влади, їх службових та посадових осіб, припинення 

порушення конвенційних можливостей людини, що має триваючу дію, а 

також відновлення, наскільки це можливо, попереднього юридичного та 

фактичного стану потерпілої особи»
2
. 

Заходам індивідуального характеру, як юридичному явищу, власти-

ві такі риси:  

а) вони вживаються державою на користь потерпілої особи;  

б) мають персоніфікований, приватно-правовий характер;  

в) мають компенсаційне та/або правовідновлювальне призначення;  

г) з погляду юридичного обов’язку виконання постанови ЄСПЛ їх 

вжиття має пріоритетне (першочергове) значення по відношенню до за-

ходів загального характеру;  

д) як правило, вживаються на виконання резолютивної частини по-

станови ЄСПЛ, у якій визначаються ці заходи.  

За черговістю їх вжиття державою-відповідачем заходи індивідуа-

льного характеру пропонується поділяти на: 

1) невідкладні (позачергові), що: а) встановлюються ЄСПЛ при ух-

валенні рішення як найбільш прийнятні для припинення встановленого 

у справі порушення та у зв’язку з відсутністю реального вибору інших 

                                                           
1
 Рішення Європейського Суду з прав людини від 17 травня 2011 року за заявою 

№ 46014/07, подану Євгенією Володимирівною Рохлею проти України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_647#Text. 
2
 Завгородній В.А. Зміст та обсяг категорії «заходи індивідуального характеру» в ас-

пекті імплементації рішень Європейського суду з прав людини. Альманах міжнародного 

права. 2019. Вип. 21. С. 66-74. С. 72. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_647#Text
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індивідуальних заходів, які б виправили порушення конвенційних прав 

заявника; б) обумовлені суспільним резонансом справи, її винятковими 

обставинами та нагальною необхідністю; в) потребують якнайшвидшо-

го вжиття з боку держави-відповідача; г) вживаються державою на ви-

конання постанови ЄСПЛ, що набула властивості остаточної, в її резо-

лютивній частині; 

 2) першочергові, які: а) мають пріоритет щодо додаткових; 

б) знаходять свій вияв у справедливій сатисфакції, що, як правило, ста-

новить грошову виплату з державного бюджету держави-відповідача, 

розмір якої точно визначається в резолютивні частині постанови ЄСПЛ 

або обмежуються власне констатацією порушення конвенційних прав; 

в) встановлюються ЄСПЛ за умови передбачення внутрішнім націона-

льним правом держави-відповідача лише часткового відшкодування за-

вданої шкоди та у разі необхідності, а також за наявності безпосеред-

ньої вимоги їх вжиття з боку скаржника у заяві до Страсбурзького суду; 

г) спрямовані на відшкодування спричиненої матеріальної та/або мора-

льної шкоди скаржнику з боку держави, а також компенсацію судових 

та інших витрат; д) детально регламентовані чинним національним за-

конодавством в частині етапів, строків та суб’єктів їх вжиття; е) не пот-

ребують ініціювання з боку скаржника для їх вжиття державою-

порушником Конвенції; ж) вживаються державою-відповідачем на ви-

конання постанови ЄСПЛ в її резолютивній частині або декларації про 

дружнє врегулювання спору чи ухваленої з боку Уряду односторонньої 

декларації; 

3) додаткові (факультативні), які: а) вживаються з метою віднов-

лення стану заявника, який існував до порушення конвенційного права, 

або з метою припинення обмежувальних заходів з боку держави; 

б) здійснюються шляхом повторного розгляду справи або поновлення 

провадження; в) вживаються лише за умови їх ініціювання скаржником 

перед уповноваженим органом; г) спрямовані на припинення триваючих 

порушень конвенційних прав і свобод; д) є актуальними за умови, якщо 

їх вжиття уможливлює відновлення ситуації в тому вигляді, в якому во-

на була до порушення прав чи свобод людини; е) передбачені положен-

нями національного законодавства як на рівні спеціального закону, так і 

на рівні процесуальних кодексів; ж) вживаються як на виконання поста-

нови ЄСПЛ в її мотивувальній частині, так і у зв’язку з виконанням де-

кларації про дружнє врегулювання спору чи ухваленої з боку Уряду од-

носторонньої декларації. 

Наступним не менш важливим етапом ефективної імплементації 

постанов ЄСПЛ в національній правовій системі є вжиття з боку держа-
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ви належних заходів загального характеру, про які йдеться в ст. 13 За-

кону України «Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ». 

Аналіз змісту цієї статті закону дає можливість дійти висновку про 

те, що вжиття таких заходів супроводжується вирішенням одного зага-

льного завдання – забезпечення дотримання та виконання державою по-

ложень Конвенції та двох спеціальних, з яких перше спрямоване на усу-

нення існуючих системних проблем порушення норм Конвенції, друге – 

на скорочення кількості скарг до Страсбурзького Суду. 

Однак у ч. 2 зазначеної статті передбачено перелік заходів загаль-

ного характеру, що можуть вживатися лише для усунення зазначеної в 

рішенні ЄСПЛ системної проблеми та її першопричини
1
. Разом з тим 

вживане в ч. 2 ст. 13 Закону «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського Суду з прав людини» слово «зокрема», зважа-

ючи на його тлумачення в словнику української мови (уживається для 

підкреслення, виділення чого-небудь з-поміж однотипного
2
), вказує на 

можливість проведення з боку держави й інших подібних заходів. 

Виходячи з буквального розуміння зазначеної норми Закону, зазна-

чимо, що перелічені заходи загального характеру мають вживатися ли-

ше у разі ухвалення ЄСПЛ пілотних або квазіпілотних рішень, оскільки 

саме в них визначається природа системної (структурної) проблеми, що 

призводить до порушення конвенційних прав і свобод людини. Водно-

час слід зазначити, що при ухваленні пілотних чи квазіпілотних рішень 

Страсбурзький суд сам пропонує державі-відповідачу ті належні заходи, 

що необхідно вжити для усунення системної проблеми, а перелічені в 

національному законі заходи не є для нього орієнтиром. 

Вважаємо такий підхід законодавця до визначення мети вжиття за-

ходів загального характеру неприйнятним, зважаючи на те, що держава-

відповідач не має чекати, доки порушення норм Конвенції людини на-

буде ознак системності, та, відповідно має реагувати на всі вказані в по-

станові ЄСПЛ проблеми, пов’язані з порушенням конвенційних прав і 

свобод людини. 

Принагідно зазначимо, що представниками різних правничих шкіл ви-

словлюються різні погляди щодо мети (цілі) заходів загального характеру.  

Так, наприклад, Т.І. Дудаш наголошує, що заходи загального харак-

теру – це заходи, яких держава зобов’язана вжити для запобігання у 

                                                           
1
 Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав люди-

ни: Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. 

№ 30.  Ст. 260. 
2
 Зокрема. Словник української мови: в 11 томах. Том 3. 1972. С. 679. URL:  

http://sum.in.ua/s/zokrema. 
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майбутньому новим порушенням, подібним до тих, які Суд констатував 

у своєму рішенні
1
.  

Схожу позицію висловлюють Д.В. Аббакумова та Є.М. Білоусов, 

які зазначають, що зобов’язання вжити заходів загального характеру 

спрямоване на те, щоб запобігти порушенням, схожим на ті, що вже 

встановлені Судом, і може залежно від обставин припускати перегляд 

законодавства та судової практики. Особливість заходів загального ха-

рактеру полягає в тому, що вони виходять за межі конкретної справи та 

зачіпають широке коло осіб. Їх прийняття має на меті, перш за все, ви-

значити причини, які призвели до порушення Конвенції, та пошук шля-

хів усунення цих причин
2
.  

Аналіз зазначених позицій вчених вказує на ототожнення заходів за-

гального характеру з превентивними заходами, що, на наше переконання, 

є доволі звуженим уявленням про цей феномен. Водночас думка правни-

ків про те, що вжиття таких заходів спрямоване на визначення причин 

порушення конвенційних норм та пошук шляхів їх усунення видається 

дискусійною. На підтвердження своєї позиції зауважимо, що причини 

порушень конвенційних норм визначає сам Суд Ради Європи у своїх рі-

шеннях, що ухвалюється ним по суті справи. Відповідно держава-

відповідач має здійснювати не пошукові заходи задля визначення причин 

та шляхів їх усунення, а реальні дії щодо усунення таких причин. 

Наш умовивід підтверджується і висновками Л.Л. Грицаєнка, який 

зазначає, що відповідно до практики ЄСПЛ, виявляючи недолік у націо-

нальній правовій системі, ця судова інституція вказує на джерело відпо-

відної проблеми, щоб допомогти Договірним державам у пошуку нале-

жного її вирішення. Беручи до уваги системний характер проблеми, яку 

виявлено в певній справі, Суд рекомендує реформувати законодавство 

або адміністративну практику для приведення їх у відповідність до ви-

сновків Суду
3
.  

В юридичній науці висловлюється думка, що заходи загального ха-

рактеру спрямовані загалом на виконання позитивних зобов’язань дер-

                                                           
1
 Дудаш Т.І. Зазнач. твір. С. 105. 

2
 Аббакумова Д.В., Білоусов Є.М. Національна процедура виконання ЄСПЛ щодо 

України. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основопо-

ложних свобод: компендіум / О.В. Сердюк та ін.; за ред. О.В. Сердюка, І.В. Яковюка. Хар-

ків: Право, 2017. С. 52. 
3
 Грицаєнко Л.Л. Значення заходів загального характеру у виконанні рішень Євро-

пейського суду з прав людини. Практика Європейського суду з прав людини в діяльності 

органів прокуратури і суду: виклики та перспективи: матеріали І Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Київ, 13 черв. 2018 р.). Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. 

С. 54. 
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жави забезпечувати ефективне дотримання прав людини
1
. 

З цього приводу видається слушною позиція Г.О. Христової, яка 

вказує, що позитивні зобов’язання держави у сфері прав людини є та-

кими, що становлять юридичну повинність держави в особі всіх її гілок 

влади запроваджувати прийнятні, належні й достатні заходи матеріаль-

ного або процесуального, юридичного або фактичного характеру для 

захисту від порушень всього спектра прав людини з боку публічних або 

приватних осіб та сприяння їх реалізації, межі яких визначаються прин-

ципом пропорційності, пріоритетами й ресурсами держави за широкої 

свободи розсуду у виборі засобів виконання таких зобов’язань
2
. 

Попри вільний вибір конкретних засобів у державі, заснованій на 

верховенстві права, В.В Лемак та А.Ю. Бадида пропонують таке бачен-

ня сукупності позитивних зобов’язань держави в сфері прав людини:  

1) створення законодавства, яке б втілювало принципи права та 

спеціалізовані норми національних Конституцій та Конвенції, які гаран-

тують права людини;  

2) усунення «правових перешкод» у законодавчому регулюванні в 

сфері прав людини;  

3) підтримання інфраструктури правопорядку, тобто заснування за-

коном і забезпечення функціонування органів публічної влади та інших 

спеціалізованих органів, які наділені повноваженнями в сфері прав лю-

дини;  

4) здійснення державою конкретних адміністративних заходів (ад-

міністративної практики), тобто здійснення таких практичних заходів, 

які покликані гарантувати усталений принцип ЄСПЛ, згідно з яким 

Конвенція гарантує не якісь теоретичні чи ілюзорні права, а права, які є 

ефективними на практиці;  

5) вирішення комплексних суспільних проблем, які окреслені 

ЄСПЛ як «структурні проблеми» певної держави
3
.              

Вищезазначене дозволяє дійти висновку про тісний зв'язок позити-

вних зобов’язань держави та заходів загального характеру, а також їх 

взаємну обумовленість. Однак слід зауважити, що якщо позитивні зо-

бов’язання держави, зважаючи на положення ч. 2 ст. 3 Конституції 

                                                           
1
 Бортновська З. Позитивні зобов’язання держави за Конвенцією про захист прав 

людини та основних свобод: практика Європейського суду з прав людини та завдання для 

України. Права людини в Україні: стан справ, проблеми, перспективи; редкол.: Ю.І. Сват-
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України, є постійними та ключовими заходами її органів у сфері захисту 

прав людини, то заходи загального характеру, що вживаються на вико-

нання постанов Страсбурзького суду, відіграють лише роль окремих, 

цілеспрямованих дій держави щодо усунення конкретних причин пору-

шень існуючого каталогу прав і свобод людини, що гарантований Кон-

венцією. А отже, ці дві категорії співвідносяться як загальне та часткове 

правове явище.  

На підтвердження власної наукової позиції наведемо думку 

С.П. Погребняка, який зауважує, що обсяг позитивних зобов’язань дер-

жави за тими чи іншими основоположними правами не може бути вуж-

чим за відповідні типи позитивних обов’язків, які визнано стосовно цьо-

го права у практиці Європейського суду. Це обумовлено статусом само-

го Суду, який покликаний формувати єдині європейські стандарти пра-

возахисту, юридичною силою його рішень, а в найбільш широкому кон-

тексті, розвинутим ним принципом правової визначеності
1
. 

Проте слід виокремити і суттєві відмінності між досліджуваними 

поняттями: а) позитивні зобов’язання держави у сфері прав людини 

ґрунтуються на конституційно-правових принципах; заходи загального 

характеру – на загальних принципах міжнародного права, одним з яких 

є добросовісне виконання міжнародних зобов’язань; б) позитивні зо-

бов’язання держави не мають часових обмежень існування та є постій-

ними її повинностями доки вона існує як суспільно-політична, суверен-

на організація; заходи загального характеру мають часові рамки та вва-

жаються завершеними за умови досягнення визначеної мети; 

в) позитивні зобов’язання держави є повинністю усього механізму дер-

жави; заходи загального характеру вживаються лише тією частиною 

державного апарату, що долучаються до них з ініціативи Органу пред-

ставництва; г) при виконанні позитивних зобов’язань держава користу-

ється абсолютною свободою розсуду щодо дій, ресурсів та засобів, які 

необхідні для досягнення мети; заходи загального характеру вживають-

ся з урахуванням правових позицій Страсбурзького суду та під контро-

лем Комітету Міністрів Ради Європи; д) позитивні зобов’язання держа-

ви у сфері прав людини виникають у неї з моменту фактичного ство-

рення та міжнародного визнання; заходи загального характеру вжива-

ються у разі ухвалення ЄСПЛ постанови проти держави-відповідача або 

ж укладення декларації про дружнє врегулювання спору. 

Як слушно зауважує Д. Супрун, на практиці іноді дуже складно ви-

значити заходи загального характеру, а тим більше їх застосувати. У де-

                                                           
1
 Погребняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): моно-

графія. Харків: Право, 2008. С. 178-192. 
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яких випадках причина порушення є більш-менш очевидною та корі-

ниться у певному законі; в інших випадках причиною порушення може 

бути відсутність відповідної законодавчої бази. Водночас у багатьох ви-

падках причини порушення прав заявника не є однозначно очевидними, 

а пов’язані з проблемою різнобою у тлумаченні чи застосуванні націо-

нальними компетентними інстанціями внутрішнього права
1
. 

У зв’язку з цим видається доцільним з’ясування сучасних підходів 

правників до видової диференціації існуючих заходів загального харак-

теру. 

Як зазначає К.О. Клименко, заходи загального характеру, які вжи-

ваються на виконання рішень ЄСПЛ, розподіляються на дві основні 

групи: активні – внесення змін у законодавство та проведення глобаль-

них правових реформ та пасивні – публікація рішень Європейського 

Суду в офіційних вісниках для інформування громадськості та доведен-

ня до уваги судів; контроль за правозастосовною діяльністю, з метою її 

коригування та запобігання аналогічним порушенням на стадії викорис-

тання національних засобів правового захисту прав осіб
2
. 

Проте, зважаючи на інтерпретацію слова «пасивний», що у словни-

ку української мови трактується як «бездіяльний, позбавлений активної, 

діяльної основи»
3
, погляд вченого на досліджуване правове явище хара-

ктеризується суперечністю. Контрольні, превентивні або дії, пов’язані з 

публікацією рішень Суду Ради Європи, апріорі не можуть бути здійсне-

ні у формі бездіяльності уповноважених посадових осіб, а отже їх відне-

сення до пасивних є некоректним. 

З цього приводу слушною вважаємо думку А.В. Деменєвої, що для 

запобігання подальших порушень Конвенції, а отже для превентивного 

захисту можливих потенційних заявників, з боку держави мають бути 

проведені активні дії, перелік яких, виходячи з практики, є достатньо 

широким
4
.  

Більш ґрунтовну класифікацію заходів загального характеру запро-

поновано П.М. Рабіновичем. На думку вченого, види цих заходів слід 

виокремлювати за різним підставами, а саме: 1) залежно від їх державно-

правової природи: а) юридично значущі (тобто ті, які безпосередньо ви-

кликають певні юридичні наслідки, є формально обов’язковими для ви-
                                                           

1
 Супрун Д. Зазнач. твір. С. 851. 

2
 Клименко К.О. Зазнач. твір. С. 11. 

3
 Пасивний. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970-

1980). URL: http://sum.in.ua/s/pasyvnyj. 
4
 Деменева А.В. Юридические последствия постановлений Европейского Суда по 

правам человека для Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Екатерин-

бург, 2010. С. 78. 
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конання тими суб’єктами, котрих вони стосуються); б) юридично незна-

чущі (або ж неюридичні; тобто позбавлені такої обов’язковості); 2) за те-

мпоральними параметрами (оперативністю, швидкістю вжиття таких за-

ходів після ухвалення Європейським судом рішення): а) не пізніше ніж, 

через один рік («своєчасні»); б) у проміжку від одного до двох років 

(«несвоєчасні»); в) пізніше, ніж через два роки («запізнілі» заходи).  

Разом з тим правником наголошується, що до юридично незначу-

щих заходів належать, зокрема, публікація у національних виданнях рі-

шень ЄСПЛ задля ознайомлення з ними якомога ширшого кола юристів, 

правозахисників та інших зацікавлених осіб. Юридично значущі заходи 

можуть бути або індивідуальними (вживані державою на виконання пе-

вного рішення Страсбурзького суду, насамперед виплата нею потерпі-

лому заявнику визначеної Судом компенсації, що є неминучими, невід-

воротними, самоочевидними), або загальними (нормативними), які не-

обхідно поділяти на нормативно-правові (внесення змін до чинного за-

конодавства, ухвалення актів національним органом конституційного 

судочинства (під впливом рішень ЄСПЛ), якими визнаються не чинни-

ми певні національні закони) та правоінтерпретаційні (прийняття націо-

нальним органом конституційного судочинства чи іншим уповноваже-

ним органом правотлумачного акта)
1
. 

Загалом погоджуючись із запропонованими вченим підставами для 

класифікації заходів загального характеру, дискусійним вважаємо твер-

дження автора про те, що виплата потерпілому справедливої компенса-

ції є юридично значущим заходом загального характеру. Наш умовивід 

ґрунтується на тому, що досліджувані заходи, як зазначалося поперед-

ньо, є не персоніфікованими та стосуються широкого (чітко невизнач-

ного) кола осіб.  

Дискусійною є і позиція автора щодо виокремлення такого виду 

юридично-значущих заходів загального характеру, як «загальні заходи», 

оскільки вчений фактично вдався до тавтології. Більш прийнятним є 

вживаний автором вид «нормативні заходи».     

На думку А.В. Деменєвої, заходи загального характеру – це заходи, 

що вживаються державою для запобігання подальших порушень Конве-

нції про захист прав людини та основоположних свобод, а також для за-

побігання направленню аналогічних скарг проти держави. Вони, у свою 
                                                           

1
 Рабінович П.М. Рішення Європейського Суду з прав людини як «праволюдинні» 

стандарти. Європейський Суд з прав людини. Матеріали практики (1993-2003 рр.). Праці 

Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту держав-

ного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України. / редкол.: 

П.М. Рабінович та ін. Серія 11. Коментарі прав і законодавства. Вип. 4. Київ: Фенікс, 2004. 

С. 21-23. 
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чергу, можуть бути умовно поділені на заходи законодавчого і практич-

ного характеру. З погляду правника, заходи законодавчого характеру 

обов’язково вживаються державою у випадку, якщо в рішенні ЄСПЛ 

встановлено, що застосоване в справі законодавство вступає у проти-

річчя зі смислом і духом Конвенції чи відповідне законодавство відсут-

нє. А також вживаються державою в деяких інших випадках, коли дер-

жава вважає, що практичних та адміністративних заходів буде недоста-

тньо для змінення негативної практики. Заходи практичного характеру, 

стверджує вчений, достатньо різноманітні та можуть включати: листи та 

інструкції виконавчих органів про заборону застосування тих чи інших 

положень законодавства до приведення закону у відповідність до Кон-

венції; роз’яснення, як тлумачити національне законодавство у світлі 

змісту рішень ЄСПЛ; інформування правозастосовних органів про рі-

шення Суду, доведення його змісту до компетентних органів та вимоги 

застосування національного законодавства у світлі тлумачення ЄСПЛ; 

застосування правових позицій Страсбурзького суду безпосередньо 

правозастосовними органами держави при розгляді аналогічних справ; 

використання дипломатичних зносин для усунення і попередження по-

рушень
1
. 

Аналіз висновків вченого про досліджуване поняття дозволяє стве-

рджувати про їх дискусійність у зв’язку з таким:  

а) правником не визначено конкретного критерію для класифікації 

усіх існуючих заходів загального характеру на законодавчі та практичні;  

б) вважаємо, що заходи законодавчого характеру є також різнови-

дом практичних заходів, а тому їх виокремлення в окрему групу є недо-

цільним;  

в) вченим не конкретизовано, яким чином можна використати дип-

ломатичні зносини («основна форма підтримки офіційних відносин між 

державами відповідно до норм міжнародного права і практики міжна-

родного спілкування, що покликані сприяти розвитку дружніх відносин 

між державами, підтримці міжнародного миру і безпеки»
2
) для усунення 

та попередження причин порушень норм Конвенції на національному 

рівні, а отже постає питання про доцільність їх включення до обсягу ка-

тегорії «заходи загального характеру»;  

г) у тексті роботи вченого також згадується і такий окремий різно-

вид заходів загального характеру, як адміністративні, однак їх не конк-

ретизовано та не охарактеризовано. 

                                                           
1
 Деменева А.В. Зазнач. твір. С. 88-89. 

2
 Дипломатичні відносини. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URL. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Дипломатичні_відносини. 
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Досліджуючи питання інтеграції європейських стандартів щодо за-

хисту прав людини у правову систему України, К.В. Андріанов заува-

жує, що така інтеграція може здійснюватися як опосередковано, так і 

безпосередньо. Опосередкований шлях, з погляду правника, здійсню-

ється за допомогою комплексу заходів правозастосовного, організацій-

ного та інформаційного характеру. Безпосередній шлях, як зауважує 

вчений, передбачає виконання Україною рішень Суду Ради Європи у 

випадку порушення нашою державою норм Конвенції. Цей шлях ще 

можна назвати імплементаційним. Адже рішення ЄСПЛ є актами тлу-

мачення і застосування норм Конвенції і ухвалюються на підставі норм 

міжнародного права. Вони є міжнародними актами і не можуть безпосе-

редньо застосовуватись в рамках правопорядку держави. Для їх вико-

нання необхідно вжити додаткові імплементаційні заходи, передбачені 

національним правом. Це продиктоване як самою правовою природою 

рішень, так і їх формою
1
. 

Зазначене дозволяє стверджувати, що запропонований автором 

опосередкований шлях інтеграції європейських стандартів є сукупністю 

заходів загального характеру. Щоправда, їх перелік є доволі звуженим, 

при цьому правник уникає такої назви. Разом з тим  позиція вченого 

щодо необхідності вжиття додаткових заходів в рамках безпосереднього 

(імплементаційного) шляху потребує уточнення, оскільки така ідея ав-

тора є неконкретизованою та може бути предметом наукової дискусії.  

Урахування зазначених вище позицій та підходів вчених до дифе-

ренціації заходів загального характеру, а також їх критичне осмислення 

дозволяє запропонувати власні підстави для їх класифікації. 

Передусім вважаємо, що такі заходи слід диференціювати за фор-

мами здійснення функцій держави на: а) нормотворчі, у процесі яких 

здійснюється приведення національного законодавства у відповідність 

до норм та принципів Конвенції з урахуванням правових позицій 

ЄСПЛ; б) правозастосовні, що спрямовані на корегування правозастосо-

вної практики, її приведення у відповідність до європейських стандартів 

захисту прав людини (державні органи, їх службові та посадові особи 

мають керуватися не політичною, економічною, правоохоронною чи 

іншою доцільністю, а ціннісними орієнтирами, якими є людина, її гід-

ність, права і свободи); в) правоінтерпретаційні, спрямовані на зміну пі-

дходів та принципів, що використовуються суб’єктами правотлумачної 

діяльності в процесі трактування норм національного законодавства; 

г) організаційні, що вживаються з метою налагодження співпраці орга-

нів та посадових осіб держави з Радою Європи з питань імплементації 
                                                           

1
 Андріанов К.В. Зазнач. твір. С. 11. 
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постанов ЄСПЛ в національний правопорядок (організація та проведен-

ня зустрічей, круглих столів, нарад, слухань тощо);  д) правоустановчі, 

що вживаються з метою створення нових або реорганізації діючих орга-

нів державної влади, що відповідають за стан дотримання конвенційних 

прав і свобод людини (наприклад, створення в структурі Генеральної 

прокуратури України Управління впровадження практики Європейсько-

го суду з прав людини і співробітництва з проектами Ради Європи та 

Європейського Союзу Генеральної прокуратури України
1
, або створення 

наказом Міністерства Юстиції України від 21.03.2017 № 884/7 міжвідо-

мчої робочої групи у складі Уповноваженого з прав людини та предста-

вників Верховної Ради України, Генеральної Прокуратури України, Мі-

н'юсту, МВС, Національної поліції України, Вищої ради правосуддя, 

Верховного Суду та інших з метою дослідження практики та рекомен-

дацій Ради Європи стосовно можливих засобів ефективного захисту від 

надмірної тривалості провадження). 

Ураховуючи законодавчо визначену мету вжиття заходів загально-

го характеру, а саме забезпечення додержання державою положень 

Конвенції, усунення недоліків системного характеру, що лежать в осно-

ві виявленого порушення, усунення підстав для надходження до ЄСПЛ 

заяв проти України, варто зауважити, що вони вживаються в рамках 

здійснення правоохоронної функції держави. Водночас такі заходи ві-

дображають публічну сторону захисного механізму Конвенції, зважаю-

чи на те, що спричиняють зміни в правопорядку держави-відповідача. 

Одним із критеріїв для класифікації заходів загального характеру 

вважаємо їх спрямованість, відповідно до якої слід виокремити інфор-

маційні, освітні, наукові та лінгвістично-публікаційні заходи. Коло 

суб’єктів вжиття таких заходів є набагато ширшим за попередньо ви-

значені, оскільки до них можуть долучатися як органи державної влади, 

так і недержавні, освітні та наукові установи, ЗМІ, правозахисні громад-

ські організації, незалежні експерти, представники бізнесу тощо. 

Інформаційні заходи спрямовано на доведення усталених, нових та 

змінених (mutatis mutandis) правових позицій ЄСПЛ, в тому числі тих, 

що сформовані в постановах Суду Ради Європи проти інших держав-

учасниць Конвенції, до відома широкого загалу. Первинними адресата-

ми таких заходів мають бути органи державної влади, їх посадові і слу-

жбові особи, що є потенційними порушниками конвенційних прав лю-

                                                           
1
 Положення про Управління впровадження практики Європейського суду з прав лю-

дини і співробітництва з проектами Ради Європи та Європейського Союзу Генеральної 

прокуратури України: Наказ Генеральної прокуратури України від 13 листопада 2017 року 

№ 321. 
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дини. Вважаємо ефективним інформування відповідних суб’єктів про 

актуальні правові позиції ЄСПЛ через підготовку та поширення різного 

роду дайджестів, оглядів, посібників, методичних рекомендацій тощо.  

Освітні заходи спрямовані на підвищення рівня знань суб’єктів 

юридичної діяльності, а також здобувачів правничої освіти та інших за-

цікавлених осіб про правові позиції Страсбурзького суду, порядку їх 

урахування в повсякденні юридичній практиці, способи і принципи 

тлумачення конвенційних норм Судом Ради Європи.  

Наукові заходи є майданчиком для визначення проблем виконання 

та дотримання норм Конвенції про захист прав людини і основополож-

них свобод з урахуванням релевантних правових позицій ЄСПЛ в Укра-

їні, юридичної природи рішень Суду Ради Європи, а також пошук ефек-

тивних шляхів належного виконання постанов Страсбурзького Суду на 

національному рівні. Належними формами проведення таких заходів є 

науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, форуми тощо. 

Лінгвістично-публікаційні заходи відіграють важливу роль в аспекті 

здійснення перекладу та поширення (оприлюднення) постанов ЄСПЛ, 

ухвалених як проти України, так інших держав-учасниць Конвенції в 

виданнях України, в тому числі через мережу Інтернет. 

За значенням в механізмі імплементації постанов ЄСПЛ слід виок-

ремити такі різновиди заходів, як: а) основні (першочергові) заходи, 

вжиття яких прямо витікає з ухваленого ЄСПЛ рішення (наприклад, но-

рмотворчі та правозастосовні); б) допоміжні (подальші), що вживаються 

державою на власний розсуд (наприклад, освітні, наукові, інформаційні, 

інституційні тощо). 

За сферою діяльності суб’єктів уповноважених на виконання функ-

цій держави усі заходи загального характеру доцільно розподілити на: 

1) заходи політичного характеру; 2) заходи економічного характеру; 

3) правоохоронні заходи. 

До загальних заходів політичного характеру, наприклад, слід відне-

сти дії Уряду України в рамках виконання рішення ЄСПЛ по справі 

«Харченко проти України» від 10 травня 2011, з яким пов’язано ще 30 

подібних рішень щодо незаконного та тривалого тримання під вартою 

(справи «Групи Харченка»). Україною у листопаді 2011 року було роз-

роблено та надано Комітету Міністрів Ради Європи стратегію реформи 

у вигляді Плану дій, яким було задекларовано проведення ряду як зако-

нодавчих заходів, так і заходів, спрямованих на зміну адміністративної 
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практики щодо проблем, визначених у рішенні Страсбурзького суду
1
.  

До таких заходів загального характеру також слід віднести дії дер-

жави, спрямовані на виконання міжнародних домовленостей з питань 

припинення воєнного конфлікту на Сході України, зважаючи на те, що 

велика кількість заяв до ЄСПЛ (понад 3500) зумовлена окупацією Донба-

су та порушенням Конвенції окупаційним режимом, а також проведення 

нагальних реформ (судової, правоохоронної, антикорупційної та ін.). 

Прикладом вжиття Урядом України економічних заходів загально-

го характеру є прийняття Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для здійснення платежів, пов’язаних з виконанням 

рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками 

розгляду справ проти України
2
. Відповідно до нього бюджетні кошти 

спрямовуються, зокрема, на витрати, пов'язані із виконанням рішень 

національних судів, невиконання яких стало підставою для звернення 

до ЄСПЛ, та витрати, пов’язані із здійсненням інших заходів загального 

характеру на виконання рішень Суду Ради Європи. Згідно з Тіньовим 

звітом Уряду 2018 року, виконання подібних заходів загального 

характеру вже здійснювалось за кошти даної програми у 2008 році. Так, 

на підставі внесених змін до згаданого вище Порядку Міністерством 

юстиції виплачувалась заборгованість з виплати заробітної плати 

звільненим працівникам ДБПК «Атомспецбуд» як захід загального 

характеру на виконання відповідних рішень Європейського суду
3
. 

До економічних заходів загального характеру також слід віднести і 

такі дії з боку держави, як: а) здійснення реструктуризації фактичної за-

боргованості за рішеннями ЄСПЛ, ухваленими за наслідками розгляду 

справ проти України, шляхом видачі фінансових казначейських векселів 

строком обігу до семи років з відстроченням платежів за такою заборго-

ваністю на один рік та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних. Таку 

можливість передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 

                                                           
1
 DH-DD (2011)1066E, 22 november 2011, Action plan / Action report – Communication 

from Ukraine concerning the case of Kharchenko against Ukraine (Application No. 40107/02). 

Council of Europe. URL: https://wsd.coe.int/com.instranet.InstraServlet? com-

mand=com.Instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1&DocId=1824778&Usage=2. 
2
 Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснен-

ня платежів, пов'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийн-

ятих за наслідками розгляду справ проти України: Затверджено Постановою Кабінету Мі-

ністрів України від 7 березня 2007 р. № 408. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/408-

2007-%D0%BF. 
3
 Тіньовий звіт щодо стану виконання Урядом України рішення Європейського суду 

з прав людини у справі «Бурмич та інші проти України» / Лабораторія законодавчих ініці-

атив. Київ, 2018. С. 12. 

https://wsd.coe.int/com.instranet.InstraServlet
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/408-2007-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/408-2007-%D0%BF
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1
; б) інвентаризацію невиконаних рішень національних 

судів, які підлягають виконанню за раніше винесеними рішеннями 

ЄСПЛ, та вжиття заходів щодо їх виконання протягом року. 

Правоохоронними заходами загального характеру, що мають вжи-

ватися з боку держави-відповідача, є: а) дії з боку уповноважених орга-

нів щодо притягнення до юридичної відповідальності службових та по-

садових осіб, дії та рішення яких призвели до порушення конвенційних 

прав і свобод людини; б) превентивні дії суб’єктів, що наділені контро-

льно-наглядовими повноваженнями, метою яких є унеможливлення по-

дібних порушень конвенційних прав і свобод людини в подальшому; в) 

дії, спрямовані на покращення ефективності, якості та своєчасності роз-

слідування фактів щодо порушення прав і свобод людини, гарантованих 

Конвенцією. 

Слід зауважити, що питання відповідальності працівників правоо-

хоронних органів за порушення прав людини неодноразово порушува-

лися як безпосередньо самим Страсбурзьким судом у своїх рішеннях, 

так і Радою Європи.  

У низці справ, а саме «Савін проти України» від 16 лютого 

2012 року, «Каверзін проти України» від 15 травня 2012 року, «Данилов 

проти України» від 13 березня 2014 року та деяких інших, Страсбурзь-

кий суд вказав на відсутність повноцінних спроб з боку української вла-

ди боротися з неналежним поводженням з боку працівників правоохо-

ронних органів, що сприяло утвердженню атмосфери практично повної 

безкарності правоохоронців в Україні за вчинені ними катування або 

неналежне поводження. Разом з тим ЄСПЛ констатував відсутність 

швидкого, незалежного та ефективного розслідування фактів неналеж-

ного поводження з боку спеціальних підрозділів правоохоронних орга-

нів України
2
.  

Суд Ради Європи також неодноразово повторював, що коли пред-

ставник держави обвинувачується у вчиненні злочину, пов’язаного з ка-

туванням або жорстоким поводженням, кримінальне провадження та 

                                                           
1
 Деякі питання виконання рішень судів, що гарантовані державою, а також рішень 

Європейського суду з прав людини: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 

2015 р. № 703. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-2015-%D0%BF. 
2
 Рішення Європейського Суду з прав людини по справі «Савін проти України» від 

16 лютого 2012 року; Рішення Європейського Суду з прав людини по справі «Каверзін 

проти України» від 15 травня 2012 року;  Рішення Європейського Суду з прав людини по 

справі «Давидов та інші проти України» від 01 липня 2010 року; Рішення Європейського 

Суду з прав людини по справі «Данілов проти України» від 13 березня 2014 року. URL: 

https://minjust.gov.ua/m/stisli-vikladi-rishen-schodo-ukraini-vineseni-evropeyskim-sudom-z-prav-

lyudini. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-2015-%D0%BF
https://minjust.gov.ua/m/stisli-vikladi-rishen-schodo-ukraini-vineseni-evropeyskim-sudom-z-prav-lyudini
https://minjust.gov.ua/m/stisli-vikladi-rishen-schodo-ukraini-vineseni-evropeyskim-sudom-z-prav-lyudini
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винесення вироку не повинні здійснюватися поза межами строку давно-

сті, а амністія чи помилування при цьому не допускаються
1
. 

У свою чергу, Комітет Міністрів Ради Європи наголошував, що: а) з 

метою уникнення прогалин в законодавстві, які сприяють безкарності, 

держави повинні вжити всіх необхідних заходів для виконання своїх зо-

бов'язань по Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-

бод та прийняти такі положення кримінального права, які б ефективно 

дозволяли карати за серйозні порушення прав людини з допомогою аде-

кватних покарань. Ці положення повинні застосовуватися відповідними 

органами виконавчої та судової влади в узгодженій і недискримінацій-

ній формі; б) держави повинні передбачати можливість дисциплінарно-

го провадження стосовно державних чиновників; в) держави, включаю-

чи їх посадових осіб та представників, повинні публічно засудити сер-

йозні порушення прав людини; г) держави повинні впроваджувати полі-

тику і вживати практичні заходи для запобігання та боротьби з інститу-

ційною культурою, яка сприяє безкарності
2
. 

Зазначене дозволяє стверджувати, що правоохоронні заходи не є 

допоміжними чи факультативними, а займають чільне місце в системі 

заходів загального характеру, які мають вживатися невідкладно в рам-

ках імплементації постанов ЄСПЛ в національній правовій системі. 

Залежно від того, чи забезпечує вживаний захід усунення повто-

рюваності (системності) порушень конвенційних прав і свобод  людини, 

слід вирізняти: а) заходи, що вживаються для усунення системних або 

структурних проблем; б) заходи, що вживаються для усунення несисте-

мних проблем (або «точкові заходи»).  

До першого із зазначених видів заходів перед усім необхідно відне-

сти ті, на необхідності вжиття яких наголошує безпосередньо сам ЄСПЛ 

при ухваленні пілотних чи квазіпілотних постанов, а отже їх мінімаль-

ний перелік є чітко визначеним, щоправда держава-відповідач необме-

жена у вжитті й інших необхідних заходів загального характеру.  

Однак, як слушно наголошує Є. Сушко, ухвалюючи пілотне рішен-

ня, Страсбурзький суд, як правило, надає державі певний строк для усу-

                                                           
1
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Алексахін проти України» 

від 19 жовтня 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_925, Рішення Євро-

пейського Суду з прав людини у справі «Абдюльсамет Яман проти Туреччини» від 02 ли-

стопада 2004 року. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO1358.html. 
2
 Керівні принципи Ради Європи щодо викорінення безкарності за серйозні пору-

шення прав людини: прийняті Комітетом Міністрів Ради Європи на 1110-му засіданні 

30 березня 2011 року (Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on 

eradicating impunity for serious human rights violations). URL. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cd111. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_925
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO1358.html
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cd111
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нення недоліків та зупиняє розгляд інших типових справ. У той же час у 

квазіпілотних рішеннях Суд Ради Європи не дає можливості коментува-

ти сторонам це питання, практично ніколи не встановлює строків для 

вирішення структурної проблеми та не зупиняє розгляд інших типових 

справ
1
. А отже, слід зауважити, що визначені в пілотній постанові 

ЄСПЛ необхідні заходи загального характеру є не тільки обов’язковими 

для вжиття державою-відповідачем, але й мають певні часові рамки. В 

той же час вжиття заходів загального характеру на виконання квазіпіло-

тної постанови ЄСПЛ не мають таких обмежень. 

Аналіз листів та щорічних звітів про результати діяльності Урядо-

вого Уповноваженого у справах ЄСПЛ дає підстави стверджувати, що 

до заходів, які вживаються для усунення системних або структурних 

проблем, слід віднести всі ті, які направлені на усунення таких ганебних 

явищ, як: надмірна тривалість кримінального та цивільного проваджен-

ня; жорстоке поводження з особами, що перебувають в місцях несвобо-

ди; порушення права на життя, а також відсутність ефективного розслі-

дування; неналежна адміністративна та судова практика затримання 

особи та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;  

неналежні умови тримання під вартою; ненадання медичної допомоги 

затриманим особам; неефективне функціонування судової влади; прога-

лини в законодавстві щодо врегулювання свободи мирних зібрань. 

До «точкових заходів» варто віднести ті, які вживаються з боку 

держави для усунення порушень конвенційних можливостей  людини, 

що поки не набули системного характеру, направлені на певну групу 

адресатів та мають одноразовий характер.  

Так, наприклад, на виконання рішень ЄСПЛ у справах «Півень про-

ти України» та «Жовнер проти України» 2004 року, з метою  виплати 

заборгованостей через недофінансування окремих статей Державного 

бюджету працівникам навчальних закладів, було прийнято Закон Украї-

ни «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 

Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та 

іншим категоріям працівників навчальних закладів»
2
. Для виконання 

цього закону у Державному бюджеті на 2005 рік було закладено кошти 

у розмірі понад 600 млн. гривень, що були повністю профінансовані.  
                                                           

1
 Sushko Y. Pilot and quasi-pilot judgments of the European court of human rights: ensur-

ing enhanced protection of human rights. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 

2019. Випуск 68. С. 61-62. 
2
 Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону 

України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівни-

ків навчальних закладів: Закон України від 9 вересня 2004 року № 1994-IV. URL. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1994-15. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1994-15
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Однією з підстав для класифікації досліджуваних заходів вважаємо 

ефективність, тобто визначення їх корисності для суспільства, зважаю-

чи на витрати, що понесла держава для їхнього вжиття. Однозначно 

ефективними є лише ті заходи, які найбільшою мірою сприяли досяг-

ненню поставленої мети. 

Слід зауважити, що Урядом України розроблено Методику прове-

дення оцінки ефективності здійснення спільних заходів, передбачених 

угодою щодо регіонального розвитку, в якій зазначається, що оцінка 

ефективності здійснення заходів проводиться за показниками результа-

тивності здійснення зазначених заходів та передбачає визначення їх 

економічної, бюджетної, соціальної ефективності та рівня впливу на ро-

звиток регіону
1
. Вважаємо, що зазначені складові оцінки ефективності 

заходів можуть бути взяті за основу і для аналізу вжитих державою за-

ходів загального характеру на виконання постанов ЄСПЛ, щоправда їх 

сутнісне наповнення однозначно потребує корегування. 

Наприклад, економічна ефективність вжиття заходів загального ха-

рактеру має визначається шляхом співставлення отриманих результатів 

та витрат на проведення таких заходів у грошовому еквіваленті. 

Як слушно з цього приводу зауважує М.С. Максименко, кількісні 

показники економічної ефективності, що дозволяють визначити вели-

чину ефекту й обрати найкращий варіант вирішення завдання, поділя-

ються на натуральні і вартісні. Натуральні показники використовуються 

в зіставленні з вартісними показниками для визначення вартості вирі-

шення задачі. Вартісні показники дають можливість зіставити показни-

ки економічного результату, отриманого внаслідок проведення заходів, 

зі здійсненими витратами. При цьому виробляється спільний облік еко-

номічних результатів від реалізації заходів та витрат, пов'язаних з їх 

здійсненням на основі розрахунку таких трьох основних показників: чи-

стого економічного ефекту; загальної економічної ефективності; порів-

няльної економічної ефективності
2
.  

Бюджетну ефективність заходів загального характеру слід визнача-

ти шляхом проведення аналізу стану витрат коштів з державного бю-

джету до і після вжиття відповідних заходів на виконання постанов 

ЄСПЛ. Соціальна ефективність заходів загального характеру має визна-

чатися шляхом проведення оцінки впливу результатів їх вжиття на рі-

                                                           
1
 Методика проведення оцінки ефективності здійснення спільних заходів, передба-

чених угодою щодо регіонального розвитку: постанова Кабінету Міністрів України від 

16 листопада 2011 року № 1187. URL. https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/244720158. 
2
 Максименко М.С. Економічна ефективність заходів з охорони праці. URL. 

https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2016/S18/file_385.pdf. 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/244720158
https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2016/S18/file_385.pdf
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вень гарантування конвенційних прав і свобод людини, тобто наявність 

або відсутність системності їх порушення з боку держави. Зважаючи на 

зазначене, за ступенем ефективності (результативності) заходи загаль-

ного характеру слід розподілити на: ефективні, малоефективні та неефе-

ктивні заходи. 

За характером наслідків вжиття існуючі заходи загального харак-

теру пропонується розподілити на: а) заходи, що усувають проблеми по-

рушень конвенційних прав людини; б) заходи, що частково усувають 

проблеми порушень конвенційних прав людини; в) заходи, що не усува-

ють проблеми порушень конвенційних прав та свобод людини. Необхід-

ність запровадження такої видової диференціації заходів загального ха-

рактеру обумовлюється результатами аналізу заходів, яких було вжито 

державою на виконання таких відомих постанов ЄСПЛ проти України, 

як «Ю.М. Іванов проти України» та «Бурмич та інші проти України». 

Парламентом та Урядом України відповідно було вжито нормотво-

рчих заходів, а саме у 2012 році прийнято Закон України «Про гарантії 

держави щодо виконання судових рішень»
1
 та у 2014 році – постанову 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку погашення за-

боргованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується держа-

вою»
2
, в яких передбачено порядок стягнення коштів з боржників, яки-

ми є державний орган, державне підприємство, установа, юридична 

особа, примусова реалізація майна яких забороняється відповідно до за-

конодавства та встановлено черговість погашення заборгованості за рі-

шеннями суду.  

Проте зазначені заходи так і не вирішили ряд проблемних питань, а 

саме: а) мораторій на примусову реалізацію майна державних підпри-

ємств; б) недостатність бюджетного фінансування. А отже їх, за пропо-

нованим критерієм для класифікації, варто віднести до заходів загально-

го характеру, які частково усунули проблеми порушень конвенційних 

прав і свобод людини. Принагідно слід зазначити, що навіть сам Страс-

бурзький суд у своїх постановах неодноразово наголошував, що розмір 

відшкодування на національному рівні неповинен бути нерозумним по-

рівняно з розміром відшкодувань, призначених ЄСПЛ в аналогічних 

справах
3
, що фактично є критерієм ЄСПЛ для визначення ефективності 

                                                           
1
 Про гарантії держави щодо виконання судових рішень: Закон України від 5 червня 

2012 року № 4901-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17. 
2
 Про затвердження Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, вико-

нання яких гарантується державою: постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 

2014 р. № 440. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2014-п. 
3
 European Court of human rights judgment in the case «Burdov v. Russia (no/ 2) of 

15 January 2009 (Application no. 33509/04). URL: http://hudoc.echr.coe.int/i=001-90671. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2014-п
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вживаного заходу з боку держави.  

На виконання пілотної постанови ЄСПЛ у справі «Ю.М. Іванов 

проти України» було вжито і інших заходів, серед яких прийняття Уря-

дом України постанови № 703 «Деякі питання виконання рішень судів, 

що гарантовані державою, а також рішень Європейського суду з прав 

людини» у 2015 році, якою передбачається видача фінансових казна-

чейських векселів
1
. Однак цей захід варто віднести до тих, яким не було 

вирішено проблему виконання судових рішень, зважаючи на довгий 

строк погашення заборгованості (до 7 років); визначену відсоткову ста-

вку, що не покриває інфляційний втрат; відсутність бажання заявників 

отримувати векселі. 

Усе викладене дозволяє сформувати поняття заходів загального ха-

рактеру як сукупності урегульованих нормами національного законо-

давства дій уповноважених суб’єктів права (переважно державних орга-

нів, їх посадових і службових осіб), що у поєднанні з юридичними засо-

бами інструментального та технологічного характеру вживаються на 

виконання постанов ЄСПЛ і мають на меті усунення існуючих систем-

них та/або несистемних проблем, пов’язаних із дотриманням прав лю-

дини і основоположних свобод, гарантованих Конвенцією, запобігання 

порушенню конвенційних норм у майбутньому і, як наслідок, скорочен-

ня кількості скарг на протиправні дії держави, поданих до Суду Ради 

Європи
2
. 

 

 

 

                                                           
1
 Деякі питання виконання рішень судів, що гарантовані державою, а також рішень 

Європейського суду з прав людини: постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 

2015 р. № 703. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-2015-п. 
2
 Завгородній В.А. Поняття та види заходів загального характеру, що вживаються в 

межах імплементації рішень Страсбурзького суду Ради Європи. Вчені записки Таврійсько-

го національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2019. Том 

30 (69). № 5. С. 17. 
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Розділ 5 

 

ВПЛИВ ПРАКТИКИ СТРАСБУРЗЬКОГО СУДУ  

ЯК БАГАТОАСПЕКТНОГО ЯВИЩА ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ  

НА ЮРИДИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 

 

 

5.1. Поняття та аспекти впливу практики Європейського суду з 

прав людини на юридичну діяльність в Україні 

 

Вплив як багатогранний феномен є одним з основних чинників фо-

рмування та функціонування багатьох суспільно-психологічних, полі-

тичних та правових явищ. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови цей 

термін трактується як дія, яку певна особа чи предмет або явище вияв-

ляє стосовно іншої особи чи предмета; а також сила влади, авторитету
1
. 

Аналіз зазначеного вказує на існування в структурі механізму впливу 

когось або чогось, що здійснює вплив та об’єкта, на який направлена 

його дія. Одним із різновидів такого впливу є правовий, що, на наше пе-

реконання, властивий і практиці Європейського суду з прав людини, 

однак розуміння сутності такого впливу в доктрині права характеризу-

ється полісемічністю. 

Так, наприклад, А.М. Денисова пропонує розуміти правовий вплив 

як один із проявів дії права на широке коло суспільних відносин, свідо-

мість та поведінку людей за допомогою правових і не правових (психо-

логічних, ідеологічних тощо) механізмів. При цьому правовий вплив 

виявляється не в дії права як сукупності правових норм, а як «духу» 

(змісту та сутності) права
2
. 

Із зазначеного випливає, що правовий вплив слід розглядати як су-

купність емоцій, почуттів, внутрішніх установок та переконань, в яких 

відображається ставлення суб’єкта до права, виключаючи нормативне 

врегулювання його поведінки. 

Схожу позицію з цього приводу висловлює Ю.М. Оборотов, який 

                                                           
1
 Вплив. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. 

В.Т. Бусел. Київ: Ірпінь: Перун, 2004. С. 160. 
2
 Денисова А.М. Правовий вплив: природа та функціональне призначення. Вісник 

Львівського університету: Серія юридична. 2012. № 55. С. 4. 
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зазначає, що правовий вплив розглядається як ціннісно орієнтований 

вплив права на свідомість і поведінку людей
1
, а також В.В. Лазарєв, 

який стверджує, що під дією права необхідно розуміти здатність права у 

певному середовищі справляти ідейно-мотиваційний вплив на особу чи 

групу осіб та, як наслідок цього, забезпечувати відповідно до своїх ці-

лей, принципів та приписів правомірний характер людської діяльності 

та вчинків
2
.  

Вчені-теоретики часто розглядають правовий вплив у взаємозв’язку 

з правовим регулюванням, водночас більшість із них співвідносять ці 

категорії  як загальне та часткове правове явище. 

Так, з погляду С.А. Комарова, термін «вплив» означає вплив на 

будь-що за допомогою системи дій. Він включає як регулювання за до-

помогою певної правової норми, так й інші правові засоби і форми 

впливу на поведінку людей. Правовий вплив, на думку правника, це ре-

зультативний, нормативно-організаційний вплив на суспільні відносини 

як спеціальної системи власне правових засобів (норм права, правовід-

носин, актів реалізації та застосування), так і інших правових явищ 

(правосвідомості, правової культури, правових принципів, правотворчо-

го процесу)
3
.  

Схожих висновків доходять Г.П. Середа та С.Г. Стеценко, що пра-

вовий вплив – це нормативно-організаційний вплив на суспільні відно-

сини як системи правових засобів, так і інших правових явищ (правосві-

домість, правова культура, правотворчість), в той час як правове регу-

лювання – це вплив права на суспільні відносини за допомогою спеціа-

льних юридичних засобів
4
. 

Дещо іншу позицію щодо досліджуваних феноменів висловлюють 

О.В. Малько та М.І. Матузов, зазначаючи, що категорія «правовий 

вплив» – це взятий в єдності та багатоманітності весь процес впливу 

права на соціальне життя, свідомість та поведінку людей. При цьому 

правове регулювання – це лише одна з форм впливу права на суспільні 

відносини, що не охоплює всіх інших його форм, до яких вчені відно-

сять: 1) інформаційно-психологічний (мотиваційний, імпульсивний) ас-

пект; 2) виховний (педагогічний, ціннісно-орієнтаційний, загально ідео-

                                                           
1
 Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс: учебник / Ю.Н. Оборотов и др.; 

под ред. Ю.Н. Оборотова. Одеса: Феникс, 2011. С. 187-188. 
2
 Теория права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева, 4-е изд., перераб., и 

доп.  Москва, 2005. С. 141. 
3
 Комаров С.А. Общая теория государства и права: учебник. 4-е изд., перереб. и доп. 

Москва: Юрайт, 1998. С. 379-380. 
4
 Середа Г.П.,  Стеценко С.Г. Проблеми теорії держави і права: навч. посіб. у визнач. 

та схемах. Київ: КНТ, 2009. С. 128. 
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логічний) аспект; 3) соціальний аспект
1
. 

Разом з тим в юридичній науці з цього приводу висловлюється і 

протилежна думка. Так, з погляду А.С. Піголкіна, правове регулювання 

охоплює собою всі форми впливу права на суспільне життя: правотвор-

чість, загальновиховну роль права, реалізацію правових приписів в кон-

кретних діях суб'єктів права, забезпечення виконання цих приписів, 

тобто саму правомірну поведінку, а також все те, що створює основи і 

передумови для такої поведінки, забезпечує її
2
.  

Однак переконані, що зазначену позицію правника слід віднести до 

дискусійних, зважаючи на те, що право може впливати на свідомість 

людини і поза межами регулювання її поведінки, формуючи при цьому 

ставлення до права чи відповідні емоції. Так, наприклад, прийнятий па-

рламентом закон, що не набув своєї чинності, або прийняте судове рі-

шення, що не набуло властивості остаточного, впливає на правосвідо-

мість громадян та зумовлює у них позитивні або негативні емоції, а та-

кож  ставлення до зазначених правових феноменів. 

  У свою чергу, Т.М. Радько виокремлює ряд критеріїв, за якими не-

обхідно розмежовувати правове регулювання та правовий вплив, серед 

них: 1) розбіжність за обсягом дії: якщо правове регулювання у всіх ви-

падках має бути пов’язане з процесом регламентації дій учасників сус-

пільних відносин, з їх юридичною розстановкою, то правовий вплив 

здійснюється й поза такою регламентацією; 2) вплив не передбачає 

державного примусу, що є одним із елементів правового регулювання; 

3) правовий вплив відрізняється від правового регулювання об’єктом, 

на який вони спрямовані: перший – на свідомість і поведінку людей, а 

другий – на суспільні відносини; 4) форми реалізації даних явищ: для 

правового впливу загальні правовідносини, а для правового регулюван-

ня – конкретні; 5) відмінність впливу і регулювання в тому, що право 

може впливати на правосвідомість, але не може її регулювати
3
.   

Наведена точка зору свідчить про те, що правовий вплив може бути 

охарактеризований як багатостороння дія права на свідомість та поведі-

нку людей, в той час як правове регулювання є лише одним з варіантів 

дії права, метою якого є унормування суспільних відносини. 

Аналіз викладеного дає можливість дійти висновків, що мають ме-

тодологічне значення для досягнення поставленої мети: а) правовий 
                                                           

1
 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. Москва: Юристъ, 

2004. С. 230-231. 
2
 Пиголкин А.С. Формы реализации норм общенародного права. Советское государ-

ство и право. 1963. № 6. С. 26. 
3
 Теория государства и права: ученик для бакалавров / Радько Т.Н., Лазарев В.В., 

Морозова Л.А. Москва: Проспект, 2013. С. 206-209. 
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вплив – це різноаспектна дія юридичного феномену (права в різних його 

проявах) на свідомість та поведінку людей, що може відбуватися як без 

участі правового регулювання, так і одночасно з ним; б) враховуючи, 

що правий вплив в загальному та повному розумінні включає нормати-

вний (регулятивний) аспект, в його структурі є місце і для правового ре-

гулювання; в) досягнення юридичної науки дозволяють виокремити такі 

аспекти (напрямки) правового впливу: інформаційний, психологічний, 

ціннісний, мотиваційний, соціальний, виховний, культурний, ідеологіч-

ний, нормативний. 

Зазначене дозволяє перейти до з’ясування тих характерних рис, що 

притаманні впливу практики Страсбурзького суду на юридичну діяль-

ність, уявлення про які неможливо сформувати без попереднього дослі-

дження сутності різних аспектів такого впливу. 

Вважаємо, що вплив практики ЄСПЛ на юридичну діяльність роз-

починається з моменту інформування відповідних суб’єктів про рішен-

ня Суду Ради Європи, що ухвалені проти як України, так і інших дер-

жав-учасниць Конвенції. Водночас при отриманні такої інформації у 

суб’єктів юридичної діяльності одночасно формується відповідне став-

лення до неї, а отже доцільним уважаємо дослідження інформаційного 

та психологічного аспектів впливу практики ЄСПЛ у комплексі. 

Інформаційно-психологічний вплив як предмет наукового дослі-

дження не новий для сучасної доктрини, що обумовлюється комплекс-

ністю цього феномену. Його розробкою займалися такі вітчизняні та за-

рубіжні вчені: М.С. Андріанов, В.В. Бедь, В.К. Бутранець, 

А.М. Денисова, Я.М. Жарков, В.М. Куліков, В.В. Москаленко, 

О.О. Нємцева, Л.Е. Орбан-Лембрик, В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк 

Л.Г. Чистоклетов, В.Й. Шишко та інші. Однак проведені вченими дослі-

дження не торкалися особливостей інформаційно-психологічного впли-

ву практики ЄСПЛ на юридичну діяльність в Україні, що зумовлює не-

обхідність проведення подальших наукових розвідок у цій царині. 

Як слушно з цього приводу зауважує М.С. Андріанов, інформацій-

но-психологічний вплив – це розповсюдження (передавання) інформа-

ції, орієнтоване на зміну психології та поведінки об’єкта впливу, нероз-

ривно пов’язане зі смисловим або комунікативним аспектом спілкуван-

ня
1
. У свою чергу, Л.Г. Чистоклетов та В.Й. Шишко визначають інфор-

маційно-психологічний вплив як вплив словом, інформацією, що виок-

ремлює основною метою пропаганду певних світоглядних ідей, погля-

                                                           
1
 Андрианов М.С. Злоупотребление свободой массовой информации при освещении 

проблем преступности: по материалам мониторинга ведущих печатных изданий. Уголов-

ное право. 1999. № 2. С. 90. 
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дів, уявлень, переконань, із одночасним формуванням у людей позитив-

них або негативних емоцій, почуттів, масових психічних реакцій
1
. 

Отже, у загальному розумінні інформаційно-психологічний вплив 

практики ЄСПЛ на юридичну діяльність можна представити як процес 

доведення до відповідних адресатів результатів волевиявлення Страс-

бурзького суду з метою зміни їх психічного ставлення до норм Конвен-

ції та Протоколів до неї.  

Зазначене дає підстави стверджувати, що джерелом такого впливу є 

рішення ЄСПЛ, з яких безпосередньо черпається інформація про зміст 

та обсяг конвенційних прав і свобод людини. Правові позиції, як скла-

дову частину таких рішень та результат правороз’яснювальної діяльнос-

ті Суду Ради Європи, слід розглядати правовими засобами впливу, зва-

жаючи на те, що вони є юридичним інструментарієм ЄСПЛ при вирі-

шенні соціального конфлікту, який виник між людиною та державою, 

що також дозволяють збагнути цінність конвенційних норм як регуля-

тора суспільних відносин та реалізувати їх потенціал.  

Правові позиції Страсбурзького суду також варто розглядати і різ-

новидом правової інформації, що як певні кодовані Судом Ради Європи 

юридичні сигнали доносяться до суб’єктів права і уособлюють собою 

зміст інформаційного впливу практики ЄСПЛ. На підтвердження нашої 

позиції наведемо результати дослідження О.В. Харченко, який під пра-

вовою інформацією пропонує розуміти знакові комбінації у формі відо-

мостей та/або даних, що є об’єктами публічного або приватного інте-

ресу
2
. 

Вважаємо, що дослідження інформаційно-психологічного аспекту 

впливу практики ЄСПЛ на юридичну діяльність не можливе без 

з’ясування його складових. 

Як стверджує В.М. Куліков, в інтегративній структурі психологіч-

ного впливу необхідно виокремлювати такі його елементи: 1) суб’єкт 

впливу; 2) об’єкт впливу; 3) цілі впливу; 4) дії в структурі впливу; 5) ре-

зультати впливу
3
. Дещо інший підхід до структури інформаційно-

психологічного впливу підтримують Я.М. Жарков, В.М. Петрик та М.М. 

Присяжнюк, які виділяють такі його компоненти: об’єкти впливу, мето-

                                                           
1
 Чистоклетов Л.Г., Шишко В.Й. Інформаційно-психологічні впливи як невід’ємна 

складова парадигми інформаційної безпеки. Науковий вісник Львівського державного уні-

верситету внутрішніх справ (Серія психологічна), 2012. № 2 (1). С. 186. 
2
 Харченко О.В. Поняття «інформація» в юридичній науці та законодавстві України. 

Часопис Київського університету права. 2014. № 3. С. 120. 
3
 Куликов В.Н. Прикладное исследование социально-психологического воздействия. 

Прикладные проблемы социальной психологии. Москва: Наука, 1983. С. 171. 
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ди впливу, спрямованість впливу, мету впливу (реакція, поведінка)
1
. 

З погляду В.В. Москаленка, до структури соціально-психологічного 

впливу входять: а) суб’єкт (індивід, група, інформаційний ресурс, ЗМІ, 

ситуація тощо), який організує і реалізує дії, що спрямовуються на змі-

ни в об’єкті впливу; б) об’єкт впливу (окремий індивід, група, суспільс-

тво, на які спрямовано тиск суб’єкта взаємовпливу); в) зміст впливу (пе-

вним чином побудоване повідомлення, яке має на меті схилити адресата 

впливу до заданих змін у об’єкта впливу); г) засоби впливу (засоби, тех-

нологічне супроводження, прийоми, завдяки яким досягається зміна си-

стеми соціальних установок, уявлень, відносин, поведінки в об’єкта 

впливу); д) результати впливу (зміни, які відбуваються в об’єкта впливу 

у цьому процесі – перебудова системи соціальних установок, аттітюдів, 

уявлень, ставлень, відношень, поведінки особистості або групи)
2
. 

Однак, на наше переконання, останній із зазначених підходів до 

структури соціально-психологічного впливу не позбавлений дискусій-

них положень, а саме: 

1) зважаючи на філософське розуміння поняття «суб’єкт» (особа,  

організована група осіб, соціальна, етнічна та політична спільнота, сус-

пільство в цілому, що здійснюють властиву їм діяльність спрямовану на 

практичне перетворення предметної дійсності, теоретичне і духовно-

практичне освоєння об’єктивної реальності; носій означених якостей, 

що уможливлюють виконання ним суспільно значущих функцій
3
), не-

коректним уважаємо включення до переліку суб’єктів впливу інформа-

ційні ресурси та ситуації, що водночас не відповідає вказаному автором 

призначенню суб’єкта – організовувати та реалізовувати дії, що спрямо-

вуються на зміни в об’єкті впливу; 

2) недостатньо обґрунтованою є позиція вченого про те, що 

об’єктом соціально-психологічного впливу є безпосередньо індивід чи 

група людей, що притаманно лише фізичному впливу. При психологіч-

ному впливі його об’єктом скоріше виступає свідомість людини, на яку 

він спрямований. Такий умовивід підтверджується і позицією Я.М. Жа-

ркова, В.М. Петрика та М.М. Присяжнюка, які зазначають, що інформа-

ційно-психологічний вплив спрямовано на індивідуальну або суспільну 

свідомість інформаційно-психологічними або іншими засобами, що ви-

кликає трансформацію психіки, зміну поглядів, думок, відносин, цінніс-
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них орієнтацій, мотивів, стереотипів особистості з метою впливу на її 

діяльність і поведінку
1
; 

3) при визначенні переліку засобів впливу вчений не уникнув тав-

тології, зазначивши, що ними є засоби. Разом з тим, є незрозумілим, що 

саме слід розуміти під поняттям «технологічне супроводження». 

Вищевикладене дає можливість дійти висновку, що до структури 

інформаційно-психологічного впливу практики ЄСПЛ доцільним є 

включення таких елементів: суб’єкт впливу, об’єкт впливу, цілі впливу, 

методи впливу. 

Джерелом інформаційно-психологічного впливу практики ЄСПЛ в 

інституційному аспекті безпосередньо є сам Страсбурзький суд, що, ух-

валюючи рішення, формує правові позиції. Разом з тим неабияку роль 

відіграють і суб’єкти, що сприяють інформаційно-психологічному 

впливу практики ЄСПЛ. Ними є як органи влади держави-учасниці 

Конвенції, так і інші суб’єкти (наприклад, правозахисні громадські ор-

ганізації, наукові та навчальні установи, адвокатські об’єднання тощо), 

які виконують важливу функцію ретрансляції правових позицій Суду 

Ради Європи шляхом їх оприлюднення та доведення до широкого зага-

лу. 

На наше переконання, саме останні, зважаючи на наявні у них ре-

сурси (людські, матеріально-технічні, фінансові тощо) отримавши інфо-

рмацію про ухвалені Страсбурзьким судом рішення можуть значно ро-

зширити масштаб її подальшої передачі як в заданому, так інших на-

прямкам, збільшуючи коло адресатів. 

Об’єктом інформаційно-психологічного впливу практики ЄСПЛ є 

правосвідомість та поведінка суб’єктів юридичної діяльності. 

Традиційний підхід до структури правосвідомості, дозволяє виок-

ремити такі його складові: 1) правову психологію, під якою в рамках 

нашого дослідження необхідно розуміти сукупність почуттів та емоцій, 

що виражають ставлення суб’єктів до правових позицій ЄСПЛ як явища 

правової дійсності; 2) правову ідеологію, що являє собою сукупність 

ідей, теорій, концепцій, які відображають осмислення правових позицій 

ЄСПЛ та усвідомлення їх змісту і сутності; 3) поведінкова складова, що 

являє собою процес урахування правових позицій ЄСПЛ при здійсненні 

юридичної діяльності. 

Зазначений підхід кореспондується з позицією В.Г. Криська, який 

вирізняє такі сфери психіки окремої людини, груп людей і суспільної 

свідомості в цілому, на які чиниться інформаційно-психологічний 
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вплив: а) потребово-мотиваційна (знання, переконання, ціннісні орієн-

тації, потяги, бажання); б) інтелектуально-пізнавальна (відчуття, сприй-

няття, уявлення, уява, пам’ять і мислення); в) емоційно-вольова (емоції, 

почуття, настрої, вольові процеси); г) комунікативно-поведінкова (хара-

ктер і особливості спілкування, взаємодії, взаємовідносин, міжособисті-

сного сприйняття)
1
.  

Важливою в аспекті розгляду цього питання є мета інформаційно-

психологічний впливу. Як відзначає В.К. Бутранець, головна мета впли-

ву – це закріплення чи зміна поведінки об’єкта, його ставлення до пев-

них подій, процесів у всіх сферах діяльності, у тому числі факторів ін-

формаційного впливу з боку конкурента
2
. З погляду Я.М. Жаркова, В.М. 

Петрика та М.М. Присяжнюка, кінцевою метою інформаційно-

психологічний впливу є досягнення певної реакції, поведінки (дії або 

бездіяльності) особистості, яка відповідає цілям впливу
3
. 

Іншу позицію щодо розуміння мети інформаційно-психологічного 

впливу висловлює М.С. Андріанов, який зазначає, що основними цілями 

такого впливу є: формування певних правових поглядів, переконань, 

ціннісних орієнтацій, ідеологій, уявлень і соціальних ідентичностей, що 

досягаються донесенням до людей тієї інформації, яка відповідає за-

вданням впливу, а також наданням її в тому вигляді та обсязі, які найбі-

льше підходять для сприйняття й зумовлюють найбільший ступінь її 

впливу на об’єкти впливу
4
. 

Зважаючи на зазначене вище, а також наявність в розглядуваному 

аспекті впливу практики ЄСПЛ двох складових, а саме інформаційної та 

психологічної, його метою можемо визначити: 1) доведення сформу-

льованих правових позицій Суду Ради Європи до суб’єктів, які на про-

фесійній основі здійснюють юридичну діяльність в Україні; 

2) формування у таких суб’єктів поглядів на зміст та обсяг конвенцій-

них прав і свобод людини в їх інтерпретації ЄСПЛ, а також гарантії їх 

реалізації; 3) утвердження у суб’єктів юридичної діяльності правових 

настанов щодо необхідності обов’язкового урахування результатів пра-

вороз’яснювальної діяльності Страсбурзького суду в повсякденній пра-
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вничій теоретичній та практичній діяльності; 4) формування конвенцій-

ного мислення, в основі якого лежить принцип верховенства права, а не 

ідея верховенства закону. 

Як слушно зазначають О.В. Басай та В.В. Кощинець, внутрішнє пе-

реконання багато в чому залежить від інтелектуального й емоційного 

потенціалу індивіда, рівня його освіченості, правосвідомості, здатності 

аналітично мислити, життєвого досвіду, знання менталітету, вдач і зви-

чаїв людей різних соціальних верств тощо, а істотну частку в оцінюван-

ні вірогідності й достатності доказів становить суб’єктивність. Неодно-

значні докази учасники судового процесу схильні інтерпретувати відпо-

відно до своїх, часто упереджених, думок. Тому найважливішим чинни-

ком впливу на юридичний результат справи стає переконання, яке фор-

мується, у тому числі й на підставі знання практики ЄСПЛ
1
. 

Доречною в аспекті нашого дослідження уважаємо позицію 

О.О. Нємцевої, яка наголошує, що цілі інформаційно-психологічного 

впливу визначають характер цього процесу та методи, завдяки яким йо-

го буде здійснено, вони залежать від інтересів суб’єктів
2
. 

В юридичній психології традиційно розглядають такі методи пси-

хологічного впливу, як: переконання, рефлексія та навіювання
3
. Серед 

зазначених методів передусім необхідно звернути увагу на рефлексію, 

під якою в академічному тлумачному словнику української мови розу-

міється самоаналіз, роздуми людини над власним душевним станом
4
. 

З-поміж існуючих в науці видів рефлексії І.І. Сенчак виокремлює 

правову рефлексію, як невід’ємний компонент у механізмі формування 

правосвідомості. З погляду вченого, правова рефлексія може бути по-

всякденною і професійною і залежно від свого виду впливає на форму-

вання відповідно повсякденної чи професійної правової свідомості, а 

тому необхідно розмежовувати такі поняття, як «правова рефлексія» та 
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«професійна рефлексія» юриста
1
.  

Схожу позицію висловлює і Л.А. Носко, який зазначає, що рефлек-

сія професійної діяльності – це така форма рефлексії, яка включає ре-

зультат фіксування рівня свого професійного розвитку і саморозвитку, 

його аналіз, що проявляється у здатності фахівця займати аналітичну 

позицію по відношенню до власної професійної діяльності; розвиває йо-

го здатності бачити прогалини власної професійної діяльності, модифі-

кувати її за рахунок власних внутрішніх ресурсів, що і робить розвиток 

рефлексії у діяльності фахівця його першочерговою задачею
2
. 

Аналіз зазначеного вказує, що рефлексія має стати ключовим мето-

дом інформаційно-психологічного впливу практики ЄСПЛ на правосві-

домість суб’єктів юридичної діяльності, зважаючи на те, що вона (реф-

лексія) дозволяє: а) усвідомити особливості, умови та проблеми, які ви-

никають при дотриманні та виконанні норм Конвенції з урахуванням 

правових позицій Страсбурзького суду; б) проаналізувати власні профе-

сійні дії на предмет їх відповідності конвенційній системі захисту прав 

людини; в) визначити ефективний алгоритм подальшого руху суб'єктів 

у сфері захисту прав людини. Разом з тим цей метод впливу на об’єкт 

(правосвідомість) не потребує участі в цьому процесі будь-яких зовніш-

ніх чинників впливу та напряму залежить від внутрішніх установок 

суб’єктів юридичної діяльності. 

Значимим для інформаційно-психологічного впливу є і метод пере-

конання.  

Як зазначає В.М. Петрик, переконання звернене до власного крити-

чного сприйняття дійсності та має такий алгоритм впливу: 1) логіка пе-

реконання повинна бути доступною інтелекту об’єкта впливу; 

2) переконання необхідно здійснювати, спираючись на факти, відомі 

об’єкту; 3) переконувальна інформація повинна містити узагальнюючі 

пропозиції; 4) переконання має складатися з логічно несуперечливих 

тез; 5) факти, що повідомляються, повинні бути відповідним чином 

емоційно забарвлені
3
. Дещо іншу позицію з цього приводу висловлює Л. 

Орбан-Лембрик, яка стверджує, що метод переконання як спосіб впливу 
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усуває фільтри на шляху інформації до свідомості та почуттів об’єкта 

інформаційно-психологічного впливу. Учена поділяє переконання на 

пряме й непряме. Передумовою прямого способу є зацікавленість реци-

пієнта в інформації, зосередженість його уваги на логічних, правдивих, 

очевидних аргументах. За непрямого способу переконання реципієнт 

стає підвладним випадковим чинникам, наприклад привабливості кому-

нікатора
1
. 

Вищевикладене дозволяє стверджувати, що цей метод інформацій-

но-психологічного впливу практики ЄСПЛ може бути застосований 

суб’єктами-ретрансляторами правових позицій ЄСПЛ шляхом безпосе-

реднього вербального контакту з суб’єктами юридичної діяльності. Йо-

го успішне застосування у результаті призводить до: а) включення пра-

вових позицій ЄСПЛ як юридичної матриці до системи аргументації 

суб’єктів юридичної діяльності при ухваленні рішень; б) трансформації 

світогляду таких суб’єктів на права людини як найвищу соціальну цін-

ність, корегування підходів оцінки конкретної ситуації, пов’язаної з їх 

порушенням; в) зміни мотиваційної основи поведінки суб’єктів юриди-

чної діяльності. 

На противагу методу переконання виокремлюють такий метод 

впливу, як навіювання, що, з погляду І.І. Амінова, являє собою цілесп-

рямований, неаргументований вплив однієї людини на іншу. При наві-

юванні, як стверджує вчений, відбувається некритичне сприйняття ін-

формації, чужого погляду чи позиції, прийняття її як своєї власної. На-

віювання як метод психологічного впливу на особистість розраховане 

на придушення волі людини, підпорядкування її вимогам особи, що 

здійснює навіювання
2
.  

У свою чергу, Л. Орбан-Лембрик пропонує поділяти навіювання за 

змістом та результатом впливу на позитивне (етичне) і негативне (нее-

тичне). Перше, з погляду вченого, застосовується у багатьох сферах со-

ціальних відносин як засіб активізації групової діяльності: виробничої, 

навчальної тощо. Останнє, стверджує автор,  застосовують як інстру-

мент маніпуляції свідомістю індивіда, групи
3
. 

Аналіз зазначених позицій вчених щодо розуміння сутності методу 

навіювання дає підстави стверджувати про те, що його застосування для 

досягнення мети інформаційно-психологічного впливу практики ЄСПЛ 

є неприйнятним, зважаючи на таке: а) у суб’єктів юридичної діяльності, 

                                                           
1
 Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: посіб. Київ: Академвидав, 2003. С. 87. 

2
 Аминов И.И. Психологический практикум для юристов: учеб. пособ. Москва: 

Экмос, 2001. С. 58. 
3
 Орбан-Лембрик Л.Е. Зазнач. твір. С. 92. 
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правосвідомість яких здебільшого формувалась під впливом позитивіст-

ської (нормативістської) концепції до розуміння права, здебільшого іс-

нує критичне ставлення до правових позицій Страсбурзького суду, як до 

чогось стороннього та необов’язкового для урахування; б) придушення 

волі суб’єктів юридичної діяльності чи її підпорядкування положенням, 

викладеним в рішеннях ЄСПЛ, є недосяжною метою, зважаючи на суб-

сидіарну роль Суду Ради Європи та відсутність механізму юридичної 

відповідальності за ігнорування його правових позицій на національно-

му рівні. 

Вищевикладене дозволяє дійти висновку, що інформаційно-

психологічний вплив практики ЄСПЛ виявляється у доведенні до відо-

ма суб’єктів, які на професійній основі здійснюють юридичну діяль-

ність, ухвалених Судом Ради Європи рішень шляхом їх опублікування у 

визначених офіційних виданнях з метою формування у зазначених 

суб’єктів поглядів на зміст і обсяг конвенційних прав людини та її осно-

воположних свобод в інтерпретації ЄСПЛ, гарантії їх реалізації, а також 

правових настанов щодо необхідності обов’язкового урахування резуль-

татів правороз’яснювальної діяльності Страсбурзького суду в теоретич-

ній і практичній правничій діяльності. 

Досліджуваному аспекту впливу практики ЄСПЛ притаманні такі 

характері риси: 1) джерелом впливу в інституційному аспекті є Страс-

бурзький суд, у формально-юридичному – результати діяльності Суду 

Ради Європи, що об’єктивовані в його рішеннях; 2) засобами впливу, з 

одного боку, є правові позиції як складові мотивувальної частини його 

рішень, з іншого – ретранслятори правових позицій Суду Ради Європи, 

що сприяють інформуванню правників про результати правоінтерпре-

таційної діяльності ЄСПЛ; 3) об’єктом інформаційно-психологічного 

впливу практики Страсбурзького суду виступає правосвідомість 

суб’єктів юридичної діяльності та їх юридично значуща поведінка; 

4) дієвими методами впливу є рефлексія та переконання; 5) цілями ін-

формаційно-психологічного впливу практики ЄСПЛ є: а) доведення 

сформульованих правових позицій Страсбурзького суду до суб’єктів, 

які на професійній основі здійснюють юридичну діяльність в Україні; б) 

формування у таких суб’єктів уявлень про зміст та обсяг конвенційних 

прав і свобод людини, а також гарантії їх дотримання; в) утвердження у 

суб’єктів юридичної діяльності правових настанов щодо необхідності 

обов’язкового урахування результатів правороз’яснювальної діяльності 
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ЄСПЛ в повсякденній правничій теорії та практиці
1
. 

Одним із аспектів впливу практики ЄСПЛ на суб’єктів юридичної 

діяльності є соціально-правовий, що попередньо не досліджувався в 

юридичній науці. Вихідною категорією для здійснення характеристики 

цього аспекту впливу уважаємо «соціальний вплив», який в наукових 

джерелах характеризується по-різному.  

Так, проведене В.А. Янчук дослідження дало змогу вченому виок-

ремити такі підходи зарубіжних та вітчизняних учених щодо розуміння 

сутності соціального впливу в різні роки: а) усвідомлена спроба зміни 

думок і дій шляхом маніпулювання мотивами людини щодо бажаного 

результату (W. Brembeck, W. Howell, 1952 р.); б) комунікація, спрямо-

вана на зміну вибору (W. Brembeck, W. Howell, 1970-ті рр.); 

в) сукупність ефектів в адресата впливу (Fotheringham); г) мистецтво 

використання ресурсів невизначеності, ідентифікація зі змістом впливу 

через мову адресата впливу (К. Burke); д) взаємодія, кооперація між 

джерелом і адресатом впливу, створення стану ідентифікації або орієн-

тації між джерелом і адресатом, що відбувається завдяки використанню 

символів (C. Larson); е)  будь-яка комунікація спрямована на зміну уяв-

лень, аттитюдів інших людей (A. Manstead), проникнення однієї особис-

тості (або групи осіб) в психіку іншої особистості (або групи осіб) з ме-

тою зміни та перебудови індивідуальних або групових психічних явищ 

(поглядів, відношень, мотивів, установок, станів) (В.М. Куликов); 

ж) одна з форм зв’язків і відносин між людьми, що опосередковується 

цілями, завданнями і змістом спільної діяльності (А.В. Петровський)
2
.  

Аналіз зазначеного вказує на те, що соціальний вплив може мати як 

позитивні наслідки для суб’єктів, на яких направлено такий вплив, так і 

негативні, в яких зацікавлений суб’єкт впливу.  

Так, наприклад, маніпуляція є видом соціально-психологічного 

впливу, який використовується для прихованого впровадження в психі-

ку жертви цілей, бажань, намірів, відносин або установок маніпулятора, 

які не збігаються з актуально існуючими потребами жертви
3
.  

Отже, за метою і наслідками необхідно розмежовувати позитивний 

та негативний соціальний вплив когось або чогось на психіку людини. 

Разом з тим, зважаючи на етимологічне значення слів «кооперація», 

                                                           
1
 Завгородній В.А. Інформаційно-психологічний аспект впливу практики Європейсь-

кого суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні. Актуальні 

проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 3. С. 27. 
2
 Янчук В. А. Введение в современную социальную психологию: учеб. пособ. для 

вузов. Минск: АСАР, 2005. С. 445-446. 
3
 Психологічна маніпуляція. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Психологічна_маніпуляція. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
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«комунікація», «відносини», соціальний вплив необхідно також розгля-

дати як процес досягнення відповідної мети.  

Едді Ван Авермат розглядає соціальний вплив у загальному розу-

мінні як дію однієї людини (людей) на поведінку іншої людини та у ву-

зькому розумінні як зміну у думках, судженнях і установках особистос-

ті, яка відбувається в результаті дії на неї поглядів інших людей
1
. Схожу 

думку висловлює і П.М. Шихирєв, який визначає соціальний вплив в 

широкому розумінні як асиметричні відносини між людьми, коли одна 

людина отримує можливість застосовувати дію щодо іншої, а у вузько-

му розумінні – як зміну знань, установок або емоцій людини, яка може 

бути спричинена діями інших людей
2
.  

Такий підхід учених до інтерпретації поняття «соціальний вплив» 

дає змогу розглядати його як дії одного суб’єкта на іншого, що досягла 

результату. 

З погляду Ф. Зімбардо та М. Ляйппе, процес соціального впливу 

передбачає таку поведінку однієї людини, яка має своїм наслідком або 

метою зміну того, як інша людина поводиться, що відчуває або думає 

стосовно деякого стимулу. У ролі стимулу може виступати будь-яка со-

ціально-значуща проблема, продукт, дія
3
. Зазначене дозволяє дійти ви-

сновку, що соціальний вплив може також розглядатися як бажана мета 

без настання очікуваних наслідків. 

Дещо іншу позицію щодо предмета нашого дослідження висловлює 

В.В. Москаленко, який зазначає, що соціальний вплив – це тиск на лю-

дину з боку агента впливу, який здійснюється без будь-яких насильни-

цьких дій, без обмежень фізичної свободи дій, без будь-якої загрози 

(прямої чи опосередкованої) життю або здоров’ю об’єкта впливу. З пог-

ляду вченого, об’єкт впливу вільно, добровільно приймає систему цін-

нісних смислів суб’єкта впливу. Соціальний вплив є впливом на психіку 

людини, який здійснюється на основі законів людської психіки і ґрунту-

ється на психологічних особливостях людини, які роблять її податли-

вою до впливу
4
. 

Однак, на наше переконання, твердження вченого про досліджуване 

поняття характеризується суперечністю, оскільки в змісті вищенаведе-

ної дефініції автор вживає категорію «тиск» стосовно людини, який мо-

                                                           
1
 Авермат Э. Ван. Социальное влияние в малых группах. Перспективы социальной 

психологии: учеб. пособие. Москва: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 545. 
2
 Шихирев П.М. Социальное воздействие. Энциклопедический социологический сло-

варь / общ. ред. Г.В. Осипова. Москва. 1995. С. 100. 
3
 Зимбаро Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. Санкт-Петербург: Издательство «Пи-

тер», 2000. С. 16. 
4
 Москаленко В.В. Зазнач. твір. С. 14-15. 
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же бути не тільки фізичним, але й психічним, що в науці психології ро-

зуміється як вплив на психіку людини шляхом залякування, погроз з 

метою її спонукання до певної запланованої моделі поведінки
1
. Наяв-

ність такого тиску унеможливлює вільне чи добровільне сприйняття 

суб’єктом запропонованої системи цінностей. 

Узагальнення вищезазначених позицій вчених дозволяє виокремити 

такі основні підходи до розуміння сутності поняття «соціальний вплив»: 

а) дія на людину; б) спроба зміни думок і дій людини; в) кооперація між 

джерелом і адресатом впливу; г) комунікація, спрямована на зміну уяв-

лень людини; д) асиметричні відносини між людьми; є) тиск однієї лю-

дини на іншу з метою зміни у неї знань, установок, поведінки або емо-

цій про те чи інше явище. 

Зазначене та попередньо отримані результати дослідження сутності 

поняття «вплив практики ЄСПЛ на юридичну діяльність» дають змогу 

дійти висновку, що його соціальний-правовий аспект характеризується 

дією правових позицій ЄСПЛ на правосвідомість та поведінку суб’єктів 

юридичної діяльності, результатом чого є позитивні зміни у взаємовід-

носинах між громадянським суспільством (або окремими його предста-

вниками) та правовою державою, як наслідок утвердження ідеї верхо-

венства права, цінності конвенційних прав людини та її основополож-

них свобод в національній правовій системі України. 

Вважаємо, що усвідомлення дійсного змісту та обсягу конвенцій-

них прав і свобод людини в їх інтерпретації Страсбурзьким судом у ре-

зультаті призводить до активізації дій щодо їх захисту не лише суб'єк-
тами, які на професійній основі здійснюють юридичну діяльність. Підт-

вердженням цьому є ті позитивні зміни в соціумі, які відбуваються під 

впливом правових позицій ЄСПЛ. 

Наприклад, у політичній сфері можна споглядати зміни в суспіль-

ному житті при реалізації суб’єктами права таких важливих політичних 

прав людини, як участь у мирних зібраннях та виборах. 

Свідченням цьому є результати дослідження М. Середи, який за-

значає, що прецеденти, встановлені Європейським судом з прав людини 

у справах «Вєренцов проти України» (Vyerentsov v. Ukraine, no. 

20372/11, ECHR, 11 April 2013) та «Шмушкович проти України» 

(Shmushkovych v. Ukraine, no. 3276/10, ECHR, 14 November 2013), вико-

ристовуються активістами при оскарженні законності актів місцевих ор-

ганів влади, які обмежують право громадян на проведення мирних зіб-

рань у різних містах, серед яких Полтава та Харків. Водночас суттєво 
                                                           

1
 Сугестивні технології маніпулятивного впливу: навч. посіб. / В.М. Петрик та ін.; за 

заг. ред. Є.Д. Скулиша. Київ: ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. С. 26. 
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зменшився і відсоток судових заборон мирних зібрань. Так, у 2015 році 

суди заборонили лише 19 зібрань (51%), що є значним прогресом порів-

няно з відсотком судових заборон у 2011 (89%), 2012 (88%), 2013 і 2014 

 роках (по 83%). Відносно позитивною для організаторів мирних зібрань 

у 2015 році була практика апеляційних судів та Вищого адміністратив-

ного суду України. У чотирьох з семи випадків апеляційні суди прийма-

ли рішення на користь організаторів зібрань. Вищий адміністративний 

суд України був на боці організаторів зібрань у двох з трьох випадків
1
. 

Аналіз зазначених результатів соціологічного дослідження дає під-

стави стверджувати, що суспільство, не очікуючи реакції держави на 

вказані в рішеннях Страсбурзького суду недоліки чинного національно-

го законодавства щодо врегулювання порядку проведення мирних зіб-

рань, оскаржує рішення органів публічної влади спираючись на правові 

позиції ЄСПЛ, і, таким чином, ще раз додатково наголошує на їх ваго-

мості при забезпеченні і гарантуванні прав людини. Водночас судді, ух-

валюючи рішення у зв’язку з надходженням відповідних позовів, не іг-

норують висновки ЄСПЛ, що вказує на позитивні зрушення соціально-

правового характеру, які відбуваються під впливом практики Страсбур-

зького суду.   

Соціально-правовий аспект впливу практики ЄСПЛ на економічну 

сферу життєдіяльності суспільства яскраво простежується і через нове 

усвідомлення суб’єктами правовідносин змісту таких юридичних кате-

горій, як «майно» та «власність» в їх інтерпретації ЄСПЛ, що, як відо-

мо, є основою будь-якої економічної системи.  

Як стверджує О.А. Мірошниченко, кількість скарг щодо захисту 

права власності (всіх держав-учасниць) у ЄСПЛ сягає 13,35% за період з 

1959 року по 2012 рік. Захист цього права посідає друге місце після 

скарг щодо справедливого судового розгляду (ст. 6 ЄКПЛ), які займа-

ють 45,01% від всіх скарг, які надійшли до суду протягом періоду 1959-

2012 рік. Якщо конкретизувати ці дані, то станом на 2012 рік проти 

України було подано 305 скарг громадян на підставі ст. 1 Додаткового 

протоколу до Конвенції
2
.  

Зазначені кількісні показники вказують, що сформовані ЄСПЛ пра-

вові позиції у таких відомих справах, як «Бейєлер проти Італії» (1996 

року), «Броньовський проти Польщі» (2004 року), «Копецький проти 
                                                           

1
 Середа М. Мирні зібрання у практиці адміністративних судів 2015: масштаби змі-

нилися, проблеми лишилися. Центр політико-правових реформ. 

URL: http://pravo.org.ua/ua/news/20871282-mirni-zibrannya-u-praktitsi-administrativnih-sudiv-

2015-masshtabi-zminilisya,-problemi-lishilisya. 
2
 Мірошниченко О.А. Право власності в розумінні Європейського суду з прав люди-

ни (загальна характеристика). Форум права. 2013. № 2. С. 371. 
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Словаччини» (2004 р.) та ін., обумовили переосмислення громадянами 

України обсягу та змісту права на власність, активізували процеси звер-

нення до ЄСПЛ і, як наслідок, ухвалення проти України вже більш ніж 

150 рішень по ст. 1 Першого протоколу до Конвенції. 

Серед ухвалених Страсбурзьким судом постанов слід виокремити 

ті, що стосувалися заборгованості по виплаті заробітної плати, а саме: 

«Баландіна проти України», «Батрак проти України», «Безуглий проти 

України», «Білецька проти України», «Деревенко та Довгалюк проти 

України», «Дідух проти України» (прийняті в період 2000-2009 років). 

Зазначені рішення, на наш погляд, вплинули на загальну ситуацію ви-

рішення вказаної проблеми в державі, що підтверджується й офіційною 

статистикою. Так, за даними Державної служби статистики України, в 

цей період існувала така динаміка суми заборгованості з виплати заро-

бітної плати: 2000 рік – 6400,8 млн грн; 2001 рік – 4928,0 млн грн; 2002 

рік – 2656,6 млн грн; 2003 рік – 2548,2 млн грн; 2004 рік – 2232,4 млн 

грн; 2005 рік – 1111,2 млн грн; 2006 рік – 960,3 млн грн; 2007 рік – 806,4 

млн грн; 2008 рік – 668,7 млн грн
1
.  

Як випливає зі зазначеного, з кожним наступним роком ситуація 

покращувалась. Хоча варто зауважити, що практика ЄСПЛ була не єди-

ним чинником позитивного впливу на ситуацію, що склалася, поряд з 

економічним зростанням, державним менеджментом, ефективною дія-

льністю контрольних відомств. 

Результати впливу практики ЄСПЛ на сімейну сферу суспільного 

життя передусім яскраво проявляються у змінах до сутнісного  розумін-

ня  таких соціально-правових інститутів, як «сім’я» та «усиновлення». 

Так, наприклад, дві гомосексуальні пари з України подали позов до 

ЄСПЛ з вимогою визнання в Україні одностатевих партнерств на рівні 

шлюбу, посилаючись на рішення ЄСПЛ у справі «Schalk and Kopf v. 

Austria» (no. 30141/04, ECHR 2010), в якому ЄСПЛ визнав, що відноси-

ни співжиття одностатевої пари, яка живе в стабільному «de facto» пар-

тнерстві, підпадає під поняття «сімейного життя»
2
. На переконання зая-

вників, різниця в правах між одностатевими і різностатевими парами не 

переслідує законних цілей і є дискримінаційною, оскільки не має розу-

много виправдання.  

Такі звернення до Суду Ради Європи, зважаючи на прецедентний 

характер його рішень, потенційно можуть мати позитивні результати 

                                                           
1
 Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати: Державна служба стати-

стики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 
2
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Schalk and Kopf v. Austria» 

від  24.06.2010 (Application № 30141/04). URL: http://hudoc.echr.coe.int. 
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для скаржників, оскільки схожі питання вже були предметом розгляду 

ЄСПЛ у справах: «Карнер проти Австрії», в якому ЄСПЛ зазначив, що 

держава має забезпечувати захист прав традиційного подружжя, при 

цьому не порушуючи права гомосексуальних пар
1
; «Оліярі та інші про-

ти Італії», в якому ЄСПЛ ухвалив рішення, яким зобов’язав законодавчо 

створити форму союзу, відмінну від шлюбу, але таку, яка узаконює со-

юз одностатевих пар, адже «право на союз має бути у всіх пар, включа-

ючи одностатеві»
2
. 

Щоправда, у справі «Chapin and Charpentier v. France» Страсбурзь-

кий суд дійшов протилежних висновків, а саме що ст. 12 «Право на 

шлюб», у комбінації зі статтями 14 «Заборона дискримінації» та 18 

«Право на повагу до приватного і сімейного життя» не є порушеними, 

якщо держава не дозволяє своїм громадянам одностатеві «шлюби» чи 

«сім’ї», підтвердивши, таким чином, правильність рішення Верховного 

суду Франції про те, що не йдеться про жодну дискримінацію, якщо 

держава не надає своїм громадянам можливості одностатевих «шлю-

бів»
3
. Отже, Франція як держава-учасниця Конвенції не зобов’язана 

вносити зміни до чинного сімейного законодавства в частині легалізації 

одностатевих шлюбів. 

Слід констатувати, що, перебуваючи під постійним натиском час-

тини громадськості, органи публічної влади змушені реагувати на ви-

клики сучасності, що прослідковується в ухвалених ними рішеннях. Пі-

дтвердженням чому є затверджений Кабінетом Міністрів України План 

заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на пері-

од до 2020 року, до якого в частині «Створення ефективної системи за-

побігання та протидії дискримінації» включено пункт щодо необхіднос-

ті розроблення та подання на розгляд Уряду законопроекту про легалі-

зацію в Україні зареєстрованого цивільного партнерства для різностате-

вих і одностатевих пар з урахуванням майнових і немайнових прав, зок-

рема володіння та наслідування майна, утримання одного партнера ін-

шим в разі непрацездатності, конституційного права несвідчення проти 

                                                           
1
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Karner v. Austria» від 

24.07.2003 (Application № 40016/98). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61263. 
2
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Oliari and Others v. Italy» від 

21.07.2015 (Applications № 18766/11 and 36030/11). URL: http://hudoc.echr.coe.int/ 

eng?i=001-156265. 
3
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Chapin and Charpentier v. 

France» від 09.06.2016 (Applications № 40183/07). URL: http://hudoc.echr.coe.int/ eng?i=001-

163436. 
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свого партнера
1
. 

Як зауважує Г. Журавльова, гостро постає і питання стосовно уси-

новлення або спільного виховання дітей представниками ЛГБТ-

спільноти. За даними соціальних опитувань, жителі України здебільшо-

го виступають проти усиновлення дітей одностатевими парами чи само-

тніми особами, представниками ЛГБТ-спільноти, пов’язуючи усинов-

лення за таких обставин з наслідком у вигляді виникнення в дітей гомо-

сексуальної орієнтації чи зміни гендерної ідентичності
2
.  

Однак за результатами опитувань центру «ЦІМЕС», які оприлюд-

нені на національному ЛГБТ порталі України, близько 21 % українців 

позитивно ставляться до всиновлення одностатевими парами дітей
3
, а це 

фактично кожен п’ятий з опитаних, що вказує на поступові зміни у ста-

вленні людей до цього питання, в тому числі під впливом рішень Страс-

бурзького суду, серед яких: 1) «Е.Б. проти Франції», в якому Суд Ради 

Європи постановив, що гомосексуальність не може бути підставою для 

відмови в усиновленні дитини
4
; 2) «Фретте проти Франції», у якій 

ЄСПЛ встановив, що французькі органи влади неправомірно відмовили 

заявникові в наданні попереднього дозволу на усиновлення дитини за 

ознакою сексуальної орієнтації заявника
5
. 

Правові норми, що уможливлюють подібне усиновлення, містяться 

і в Європейській конвенції про усиновлення дітей, яку 15.02.2011 було 

ратифіковано Українським парламентом, хоча й з відповідними засте-

реженнями. 

Зважаючи на підвищений інтерес суспільства до цього питання, у 

своєму роз’ясненні від 14.04.2011 Міністерство юстиції України зазна-

чило, що у зв'язку з численними зверненнями громадян стосовно начеб-

то можливості усиновлення дітей одностатевими парами та щодо зміни 

визначення поняття шлюбу у зв'язку з прийняттям Закону України «Про 

ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення дітей (перегляну-

тої)», Міністерство юстиції повідомляє, що держави можуть поширюва-

ти дію цієї Конвенції на одностатеві пари, які одружені або перебувають 

                                                           
1
 Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав люди-

ни на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 

№ 1393-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248740679. 
2
 Журавльова Г. Принцип гендерної рівності: Україна та міжнародний досвід. Vise-

grad journal on human rights. 2016. № 2/1. С. 67. 
3
 Національний ЛГБТ-портал України. URL: https://www.lgbt.org.ua/news/show_2947. 

4
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «E.B. v. France» від 

22.01.2008 (Application № 43546/02). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84571. 
5
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Fretté v. France» від 

26.02.2002 (Application № 36515/97). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60168. 
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у зареєстрованому партнерстві. Вони також можуть поширювати дію 

цієї Конвенції на різностатеві й одностатеві пари, які разом проживають 

у постійних стосунках. Проте зазначена стаття дає право (а не встанов-

лює обов'язок) державам, враховуючи їх національне законодавство, 

поширювати дію цієї Конвенції на одностатеві пари
1
.  

Аналіз зазначених вище документів дає підстави стверджувати, що 

органи державної влади, які водночас є суб’єктами юридичної діяльнос-

ті, постійно перебувають під натиском частини соціуму, що формує свої 

вимоги як на основі положень міжнародних договорів, так і правових 

позицій Страсбурзького суду. Однак мають шукати компроміс, врахо-

вуючи думку більшості населення держави. 

Переконані, що соціально-правовий аспект впливу практики ЄСПЛ 

також тісно пов'язаний із формуванням в Україні громадянського суспі-

льства.  

Зважаючи на запропоновані О.В. Скрипнюком риси, що притаманні 

сучасному громадянському суспільству, а саме: а) висока політична ку-

льтура членів суспільства у поєднанні з високим розвитком політичних, 

економічних, правових та культурних відносин; б) включеність до сфе-

ри громадянського суспільства всього життя громадян, а також та час-

тина суспільного життя, що не регулюється політичними нормами; 

в) повнота прав і свобод самостійного громадянина, які захищаються 

системою загальнодержавного та міжнародного права; г) широкий роз-

виток інститутів самоврядування; д) розвиток економіки на засадах 

приватної та колективної власності
2
, роль практики Суду Ради Європи в 

процесі його формування важко переоцінити.  

Це, передусім, пов’язано з тим, що під впливом правових позицій 

ЄСПЛ формується нове конвенційне мислення, яке дозволяє членам су-

спільства усвідомити дійсні європейські цінності, осягнути актуальний 

зміст та обсяг прав і свобод людини, визначити для себе ефективний ал-

горитм дій для їх захисту, створювати умови для недопущення їх пору-

шення. І тільки за таких обставин доцільно говорити про повноту прав і 

свобод людини, що забезпечуються не лише через їх формальне закріп-

лення в Конституції України чи Конвенції, а й їх неілюзорність та реа-

льність для кожної людини. 

Становлення громадянського суспільства в Україні не є можливим 

                                                           
1
 Щодо змін у законодавстві у зв'язку з ратифікацією Європейської конвенції про 

усиновлення дітей (переглянутої): Роз’яснення Міністерства юстиції України від 

14.04.2011 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0027323-11. 
2
 Скрипнюк О.В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. 

До 10-річчя незалежності України: монографія. Київ, 2000. С. 396. 
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без одночасного покращення і рівня якості життя людей.  

Як зазначає І.В. Гукалова, за допомогою якості життя населення ха-

рактеризуються суттєві обставини життя конкретної територіальної спі-

льності людей, які, крім іншого, визначають і ступінь свободи, реаліза-

ції прав людини. Фактично, це характеристика дієздатності соціуму в 

конкретних суспільно-географічних, макроекономічних і політичних 

умовах
1
. 

Схожу позицію висловлюють і автори аналітичної доповіді, що 

присвячена вимірюванню якості життя в Україні. Ними виокремлено 

такі підсистеми якості життя українського населення: а) якість громад-

ського життя; б) якість трудового життя; в) якість сімейного життя; 

г) якість особистого життя, забезпечення високого рівня яких залежить 

від розвитку громадянського суспільства. Репрезентуючи інтереси різ-

них прошарків населення, громадянське суспільство є гармонічною 

складовою суспільно-політичного середовища. З іншого боку, вкрай 

важливою у контексті забезпечення якості життя є можливість вільного 

висловлювання людиною власних політичних уподобань, своєї грома-

дянської позиції
2
.  

Вважаємо, що кожна із зазначених підсистем якості життя напряму 

залежна від рівня гарантування в Україні відповідних конвенційних 

прав і основоположних свобод людини, що неможливо без урахування 

правових позицій ЄСПЛ суб’єктами, що наділені державно-владними 

повноваженнями. 

Вищевикладене дає змогу виокремити суттєві риси, що притаманні 

соціально-правовому аспекту впливу практики ЄСПЛ: 1) об’єктом 

впливу є як свідомість і поведінка суб'єктів юридичної діяльності, так і 

тих учасників суспільного життя, які здійснюють професійну діяльність 

не на професійній основі, а добровільній чи за покликанням; 

2) зумовлює зміни у взаємовідносинах (взаємних зв'язках) між грома-

дянським суспільством та правовою державою; 3) проявляється в різних 

сферах життєдіяльності суспільства (політичній, економічній, сімейній 

та ін.); 4) є чинником змін якості життя людей та формування в Україні 

громадянського суспільства.  

Принагідно слід зазначити, що соціально-правовий аспект впливу 

практики ЄСПЛ на юридичну діяльність в Україні відбувається через 

ланку, якою є члени суспільства та їх об'єднання, що, звертаючись до 

                                                           
1
 Гукалова І.В. Якість життя населення України: суспільно-географічна концептуалі-

зація: монографія. Київ, 2009. С. 83. 
2
 Вимірювання якості життя в Україні. Аналітична доповідь / Лібанова Е.М. та ін. 

Київ, 2013. С. 25-26. 
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відповідних суб’єктів нормотворчої або правозастосовної діяльності, 

наголошують на необхідності урахування правових позицій Страсбур-

зького суду при ухваленні ними різного роду рішень. Разом з тим соціа-

льно-правовий вплив практики ЄСПЛ відбувається і в зворотному по-

рядку, тобто у тих випадках коли відповідні органи державної влади, їх 

службові та посадові особи, ухвалюючи власні рішення спираються на 

практику ЄСПЛ, що також, безсумнівно, зумовлює вплив на правосві-

домість членів суспільства
1
. 

Ухвалення ЄСПЛ рішень по суті справи є підставою для запуску 

державою-відповідачем механізму відновлення порушеного права скар-

жника та недопущення повторного порушення конвенційних прав та/або 

свобод людини, а отже одним із аспектів впливу практики Страсбурзько-

го суду на юридичну діяльність є охоронний, дослідження якого не мож-

ливе без попереднього з’ясування сучасних підходів правників до розу-

міння таких суміжних юридичних категорій, як «правоохоронна функція 

держави», «правоохоронна діяльність» та «правоохоронні відносини», 

що не мають однозначного розуміння в сучасній доктрині права. 

Так, наприклад, В.І. Осадчий зазначає, що правоохоронна функція – 

це гарантування функціонування суспільних відносин, врегульованих 

правом
2
. Проте, на наш погляд, підхід вченого до розуміння розгляду-

ваного поняття є доволі абстрактним, оскільки не дозволяє відмежувати 

правоохоронну функцію держави від інших її функцій (наприклад, полі-

тичної, економічної, соціальної тощо), в процесі здійснення яких також 

створюються умови (гарантії) для функціонування правових відносин.   

З погляду П.В. Онопенко, правоохоронними функціями держави є 

об’єктивно зумовлені її охоронними правовими потребами і сутністю 

державної влади однорідні стійкі напрямки її діяльності із задоволення 

цих потреб
3
. Зазначений погляд ученого вважаємо дискусійним, зважа-

ючи на таке: 1) необґрунтованою є теза про те, що держава здійснює не 

одну, а декілька правоохоронних функцій; 2) в змісті вищенаведеної 

дефініції автор вживає категорію «потреби» стосовно держави, що є не-

коректним виходячи з тлумачення слова «потреба» в довідкових джере-

лах (стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи 

суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від 

об'єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активнос-
                                                           

1
 Завгородній В.А. Соціально-правовий аспект впливу практики Європейського суду 

з прав людини. Право та державне управління. 2018. № 3. С. 31. 
2
 Осадчий В.І. Правоохоронні органи як суб’єкти кримінально-правового захисту. 

Право України. 1997. № 11. С. 71. 
3
 Онопенко П.В. Правоохоронні функції української держави: зміст і реалізація: ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2005. С. 5. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ті
1
); 3) держава виступає як суб’єктом, так і об’єктом зазначеного на-

прямку діяльності, тобто охороняє і задовольняє лише себе, що супере-

чить нормам статті 3 Конституції України. 

На думку Й.І. Горінецького, правоохоронна функція сучасної дер-

жави становить самостійний і пріоритетний напрям державної політики, 

котрий за допомогою юридичних засобів здійснюється для досягнення 

такого соціального ефекту як захист права загалом, основ конституцій-

ного ладу, в тому числі прав, свобод і законних інтересів людини і гро-

мадянина та інших об’єктів, зміцнення законності і правопорядку і од-

ночасно виступає правовою формою досягнення інших цілей суспільст-

ва і держави
2
.  

У цілому погоджуючись із запропонованою вченим дефініцією до-

сліджуваного поняття, дискусійним вважаємо твердження правника, що 

правоохоронна функція є одночасно і напрямком діяльності держави, і 

правовою формою досягнення інших її цілей. Наш умовивід ґрунтується 

на тому, що під правовими формами здійснення функцій держави розу-

міють однорідні за своїми суттєвими рисами та властивостями види дія-

льності державних органів, пов’язані зі створенням правових актів
3
. А 

як відомо, правоохоронна діяльність – це діяльність, яка не завжди 

пов’язана з ухваленням правових актів (наприклад, здійснення профіла-

ктики правопорушень). 

У свою чергу, І.В. Кріцак пропонує розглядати правоохоронну фу-

нкцію держави як забезпечений системою необхідних ресурсів компле-

ксний напрямок діяльності держави, який об’єднує низку заходів, у то-

му числі примусових, заснованих на принципах справедливості та ефек-

тивності, що спрямовані на безконфліктну реалізацію прав, свобод і за-

конних інтересів людини і громадянина, забезпечення соціальної злаго-

ди, недопущення індивідуальних, колективних та масових порушень за-

конності й правопорядку
4
. 

Аналіз зазначеної дефініції поняття дає підстави для висновку, що 

вчений звужує його обсяг, оскільки зводить правоохоронну функцію 

держави лише до заходів, спрямуванням яких є безконфліктна реаліза-

                                                           
1
 Марценюк С.П. Потреба. Вільна енциклопедія «Вікіпедія». URL:  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Потреба. 
2
 Горінецький Й.І. Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і 

практичні аспекти: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2005. С. 4. 
3
 Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю. А. Ведерніков. 2-ге вид. 

перероб. і доп. Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2015. С. 63. 
4
 Кріцак І.В. Правоохоронна функція держави та її вплив на формування функцій на-

дання послуг населенню органами внутрішніх справ України. Форум права. 2009. № 3. 

С. 369.  
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ція прав людини та профілактика правопорушень. Водночас такі важли-

ві напрямки діяльності, як припинення правопорушень та притягнення 

винних осіб до юридичної відповідальності, безпідставно залишаються 

поза межами дефініції цієї функції держави. 

В юридичних джерелах можна споглядати погляди вчених, які тя-

жіють до розширеного тлумачення досліджуваного поняття.  

Так, наприклад, як зазначає О.Л. Соколенко, правоохоронна функ-

ція держави – це комплексний цілісний пріоритетний напрямок держав-

ної політики, спрямований на забезпечення відповідно до засад верхо-

венства права та пріоритету прав людини охорони права і правовідно-

син, а також захисту основ конституційного ладу, у тому числі прав, 

свобод і законних інтересів людини і громадянина, законності та право-

порядку
1
. 

Виходячи зі змісту запропонованого поняття, правоохоронна функ-

ція держави включає одночасно три складові, а саме: забезпечення, охо-

рону та захист прав людини, що в теорії права розглядаються крізь при-

зму різних механізмів. 

Найбільш прийнятним в рамках нашого дослідження вважаємо під-

хід, запропонований І.А. Сердюком. З погляду правника, однією з внут-

рішніх функцій держави є правоохоронна, в рамках якої держава забез-

печує охорону прав і свобод людини, вживає заходів, спрямованих на 

запобігання та припинення правопорушень, відновлення порушених 

прав, притягнення винних осіб до юридичної відповідальності
2
. Щопра-

вда, більшість правників схиляються до думки про те, що відновлення 

порушених прав людини є метою правозахисної функції, здійснення 

якої покладається на суд, адвокатуру, правозахисні громадські організа-

ції.   

Вищевикладене дозволяє виокремити такі суттєві ознаки, що при-

таманні правоохоронній функції держави: а) є комплексним напрямком 

діяльності держави, який в сукупності з іншими напрямками розкриває 

її сутність; б) здійснюється переважно спеціально уповноваженими 

державними органами з використанням необхідних ресурсів та засобів, 

правових і організаційних форм та методів; в) зводиться до запобігання 

та припинення правопорушень, відновлення порушених прав і свобод 

людини, притягнення винних осіб до юридичної відповідальності. 
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воохоронної діяльності. Форум права. 2012. № 4. С. 851. 
2
 Сердюк І. А. Цілі, завдання та функції держави. Теорія держави і права: підручник 

/ кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А. Ведєрніков. 2-ге вид. перероб. і доп. Дніпропетровськ: Ліра 

ЛТД. 2015. С. 60. 



Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні … 

315 

Принагідно зазначимо, що вказана функція держави доповнюється 

охоронним впливом практики ЄСПЛ на існуючу систему суспільних ві-

дносин, а точніше на правосвідомість різних учасників суспільного 

життя. Постанови Страсбурзького суду актуалізують правоохоронний 

потенціал держави в аспекті відновлення порушеного права потерпілої 

особи, притягнення винних до відповідальності, профілактики пору-

шень конвенційних прав людини у майбутньому. У зав’язку з цим прак-

тику ЄСПЛ можна ототожнити з юридичною енергією, що передає сиг-

нал відповідним суб’єктам правоохоронної діяльності з метою активіза-

ції їх дій в напрямку забезпечення конвенційних прав і свобод людини. 

Дотичною до поняття «правоохоронна функція держави» є катего-

рія «правоохоронна діяльність», які не варто ототожнювати, зважаючи 

на те, що функція вказує лише на один із напрямків діяльності держави, 

відповідно діяльність є проявом активності відповідних суб’єктів. 

Під правоохоронною діяльністю Ю.А. Ведєрніков та А.М. Кучук 

пропонують розуміти професійну діяльність спеціально уповноважених 

державних органів та організацій, що здійснюється на підставі та відпо-

відно до закону, а у випадках, встановлених законом, – у відповідній 

процесуальній формі із застосуванням правових засобів й спрямована на 

охорону прав та свобод людини і громадянина, законності та правопо-

рядку, усіх врегульованих правом суспільних відносин
1
. Зазначений пі-

дхід правників тяжіє до вузького розуміння правоохоронної діяльності, 

в частині суб’єктів її здійснення, оскільки з погляду правників ними є 

лише спеціально уповноважені компетентні органи.  

Схожу позицію з цього приводу висловлюють М.І. Мельник та 

М.І Хавронюк, які зазначають, що правоохоронною діяльністю займа-

ються лише спеціально створені державні органи. Така діяльність вклю-

чає застосування передбачених законом примусових заходів до осіб, що 

вчиняють суспільно небезпечні діяння, і заходів з відновлення поруше-

них в результаті їх вчинення прав і законних інтересів юридичних і фі-

зичних осіб
2
. 

Як наголошує С.А. Буткевич, у широкому розумінні правоохоронна 

діяльність – це діяльність всіх державних органів (законодавчої, вико-

навчої та судової влади), що забезпечують дотримання прав і свобод 

                                                           
1
 Ведєрніков Ю.А., Кучук А.М. Зазнач. твір. С. 79. 

2
 Мельник М.І., Хавронюк М.І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. 

Київ: Атіка, 2002. С. 27. 
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громадян, їх реалізацію, законність і правопорядок
1
. Однак, на наше пе-

реконання, такий підхід є широким лише щодо суб’єктів здійснення 

правоохоронної діяльність та є доволі звуженим щодо її напрямків. 

Водночас вважаємо, що найбільш повне уявлення про суб’єктів 

правоохоронної діяльності мають ті правники, які зазначають, що пра-

воохоронна діяльність виходить за межі діяльності лише правоохорон-

них органів. Окремі її функції виконують законодавча й виконавча гілка 

влади, інститути громадянського суспільства тощо. Відповідно, 

суб’єктами правоохоронної діяльності є: держава, яку представляють 

законодавчі, виконавчі, судові органи, прокуратура; громадські 

об’єднання; окремі громадяни, яким державою делеговано певні повно-

важення з урахуванням розподілу серед них компетенції, форм і засобів 

здійснення
2
. 

Зазначене дозволяє стверджувати, що об’єктом охоронного впливу 

практики ЄСПЛ є правосвідомість та поведінка як працівників правоо-

хоронних органів, так і інших суб’єктів, що дотичні до здійснення пра-

воохоронної функції. Однак слід наголосити, що охоронний вплив прак-

тики ЄСПЛ передусім адресований суб’єктам правоохоронних відно-

син, якими переважно є правоохоронні органи, їх службові і посадові 

особи, а також потерпілі від їх дій та рішень, що визнані ЄСПЛ як такі, 

що порушують конвенційні положення. 

Засобом здійснення правоохоронної функції держави є правоохо-

ронні відносини, під якими розуміють правову форму соціальної взає-

модії право-дієздатних суб’єктів, що має владний характер, детерміно-

вана фактом вчинення правопорушення і має на меті його попередження 

чи припинення, відновлення порушеного права, притягнення правопо-

рушника до певного виду юридичної відповідальності та уможливлює 

примусове виконання ним суб’єктивного юридичного обов’язку, перед-

баченого законом або договором і опосередкованого правозастосовним 

актом
3
. Правоохоронні відносини, як і будь-які інші правовідносини, 

виникають, змінюються та припиняються у зв’язку з наявністю юриди-

чних фактів. 

Констатація ЄСПЛ у своїй постанові, що набула властивості оста-

точної, порушення норм Конвенції з боку держави, на наш погляд, і є 

                                                           
1
 Буткевич С.А. Органи та підрозділи внутрішніх справ як суб’єкти службово-

бойової діяльності. Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ 

МВС України: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 17-18 берез. 2010 р.). Харків, 2010. 

С. 78. 
2
 Микитенко В.В. Теоретико-правові аспекти правоохоронної діяльності органів вну-

трішніх справ України. Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 3. С. 242. 
3
 Сердюк І.А. Зазнач. твір. С. 162-163. 
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тим преюдиціальним фактом, що, по-перше, виключає можливість дер-

жави-відповідача оспорювати таке рішення; по-друге, слугує підставою 

для виникнення нових правоохоронних відносин, в межах яких уповно-

важені державні органи зобов’язані вжити заходів індивідуального ха-

рактеру стосовно тих осіб, чиї діяння призвели до порушення конвен-

ційних прав скаржника.  

Огляд норм чинного національного законодавства дозволяє дійти 

висновку, що координація вжиття таких заходів повинна бути покладе-

на на прокуратуру, однією з конституційних функцій якої є нагляд за 

негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопо-

рядку.  

Підтвердженням правильності такої позиції є створення у 2017 році 

в структурі Генеральної прокуратури України відділу впровадження 

практики ЄСПЛ, серед функцій якого слід виокремити: координацію за-

ходів із виконання рішень ЄСПЛ органами прокуратури, у тому числі 

при розгляді відповідних заяв Міністерства юстиції України; вжиття в 

межах компетенції заходів щодо забезпечення додержання вимог Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ» з ме-

тою усунення констатованих ЄСПЛ порушень та їх причин;  узагаль-

нення практики ЄСПЛ для використання у правозастосовній діяльності 

органів прокуратури
1
.   

На наше переконання, саме прокурори цього відділу мають ініцію-

вати та проводити службові розслідування щодо фактів порушення 

суб’єктами правоохоронної діяльності конвенційних прав і свобод лю-

дини, які констатовані ЄСПЛ у його постановах. У діючих регіональних 

прокуратурах доцільним є призначення спеціалізованих прокурорів, що 

мають бути відповідальні за усунення виявлених ЄСПЛ порушень та їх 

першопричин. 

У тому випадку, якщо порушення конвенційних прав людини зумов-

лене безпосередньо діями або рішеннями прокурорів, реагувати на такі 

випадки має Генеральна інспекція Генеральної прокуратури України, за-

вданнями якої є: а) здійснення повноважень щодо досудового розсліду-

вання кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та праців-

никами органів прокуратури у випадках та порядку, визначених Кримі-

нальним процесуальним кодексом України; б) проведення службових ро-

                                                           
1
 Положення про Управління впровадження практики Європейського суду з прав лю-

дини і співробітництва з проектами Ради Європи та Європейського Союзу Генеральної 

прокуратури України: Наказ Генеральної прокуратури України від 13 листопада 2017 року 

№ 321. URL: https://www.gp.gov.ua. 
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зслідувань щодо прокурорів та працівників органів прокуратури
1
. 

Встановлення Страсбурзьким судом факту порушення норм Конве-

нції беззаперечно є і наслідком незадовільної діяльності національної су-

дової системи, що не змогла захистити або відновити порушені держа-

вою конвенційні права та/або свободи людини на національному рівні. 

Тому логічним постає питання про виникнення правоохоронних відносин 

між державою в цілому та представниками судової гілки влади в аспекті 

дисциплінарної відповідальності суддів та недопущення в подальшому 

ухвалення ними рішень без урахування правових позицій ЄСПЛ. У 

зв’язку з цим вважаємо, що постанови ЄСПЛ проти України, в яких 

Страсбурзьким судом констатовано факт порушення конвенційних норм, 

мають бути юридичною підставою і для відкриття дисциплінарного про-

вадження щодо суддів з боку Вищої ради правосуддя (далі – ВРП). 

Ознайомлення з результатами діяльності цього державного органу 

за 2017-2019 роки вказує на те, що правові позиції ЄСПЛ дедалі більше 

стають правовим засобом, який використовується ним при розгляді 

скарг на рішення національних судів. 

Так, наприклад, при розгляді скарги на рішення судді Вищого адмі-

ністративного суду України Перша Дисциплінарна палата ВРП дійшла 

висновку, що при постановленні ухвали про відмову у відкритті каса-

ційного провадження суддя допустив порушення норм процесуального 

права, яке полягає у незазначенні мотивів ухвалення судового рішення 

та неврахуванні правових позицій ЄСПЛ у цьому питанні
2
. Згодом Пе-

рша Дисциплінарна палата ВРП притягнула цього суддю до дисциплі-

нарної відповідальності, винісши йому попередження
3
.  

На наше переконання, саме така постійна практика дисциплінарних 

органів ВРП може стати ефективною на шляху до подолання правового 

нігілізму щодо практики Суду Ради Європи серед суддів України. Разом 

з тим у разі, якщо рішенням національного суду було завдано суттєву 

шкоду скаржнику, що звертався до Страсбурзького суду, судді першої 

та/або апеляційної інстанції за рішенням ВРП мають бути тимчасово ві-

дсторонені від здійснення правосуддя строком від 2 до 4 місяців з на-

правленням до Національної школи суддів України з метою прохо-

                                                           
1
 Положення про Генеральну інспекцію Генеральної прокуратури України: Наказ 

Генеральної прокурори України від 16 червня 2016 року № 204. URL: 

https://www.gp.gov.ua/ua/geninsp.html?_m=publications&_t=rec&id=205553. 
2
 Про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Вищого адміністративного 

суду України: Ухвала Першої дисциплінарної палати Вищої Ради правосуддя від 17 люто-

го 2017 року № 280/1дп/15-17. URL: http://www.vru.gov.ua/add_text/226. 
3
 Рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 2 листопада 

2017 року № 3549/1дп/15-17. URL: http://www.vru.gov.ua/add_text/226. 
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дження курсу підвищення кваліфікації з питань дотримання та виконан-

ня норм Конвенції в їх тлумаченні Страсбурзьким судом та подальшим 

кваліфікаційним оцінюванням здатності судді здійснювати правосуддя 

на засадах верховенства права. 

Вищезазначене дозволяє дійти висновку про необхідність запрова-

дження солідарної відповідальності для всіх службових та посадових 

осіб, чиї дії або рішення призвели до звернення в Суд Ради Європи та 

констатацію останнім факту порушення конвенційних прав або осново-

положних свобод людини. 

В рамках розгляду особливостей юридичної відповідальності за по-

рушення приписів Конвенції актуальним постає питання про відшкоду-

вання коштів, що виплачені з державного бюджету на виконання поста-

нов Страсбурзького суду. 

Відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики ЄСПЛ» позивачем у справах про відшкодування 

збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати ві-

дшкодування, виступає Орган представництва, який зобов'язаний про-

тягом шести місяців з моменту, визначеного в частині четвертій ст. 8 

цього Закону (з дня списання на вказаний стягувачем банківський раху-

нок коштів), звернутися до суду з відповідним позовом. Загальний строк 

позовної давності для звернення з такими позовами визначається відпо-

відно до Цивільного кодексу України
1
.  

Аналіз змісту зазначеної норми статті Закону зумовлює виникнення 

двох логічних запитань, а саме: 1) до якого суду має звернутися Орган 

представництва; 2) які службові чи посадові особи органів державної 

влади є відповідачами при розгляду такого позову. І саме така нормати-

вна абстрактність, на наш погляд, призводить до ситуації, коли Орган 

представництва не подав досі жодного подібного позову до національ-

ного суду.  

Спробою врегулювати деякі питання щодо повернення виплачених 

грошових коштів державному бюджету є нещодавно прийнятий Закон 

України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників 

кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами 

під час здійснення досудового розслідування» від 18.09.2018, що набув 

чинності 04.11.2018. Ним вносяться доповнення до ч. 2 ст. 130 Криміна-

льного процесуального кодексу наступного змісту: «держава, відшкоду-

                                                           
1
 Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав люди-

ни: Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. 

№ 30. Ст. 260. 
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вавши шкоду, завдану слідчим, прокурором, застосовує право зворотної 

вимоги до цих осіб у разі встановлення в їхніх діях складу кримінально-

го правопорушення за обвинувальним вироком суду, який набрав за-

конної сили, або дисциплінарного проступку незалежно від спливу 

строків застосування та дії дисциплінарного стягнення»
1
. 

Беззаперечною новелою цієї частини статті кодексу є можливість 

застосування процедури регресної вимоги грошових коштів до службо-

вих або посадових осіб у разі вчинення ними не тільки злочину, але й 

дисциплінарного делікту. При цьому законодавець фактично допускає 

той факт, що із кола суб’єктів, визначених у ч. 1 ст. 130 КПК, припусти-

тися правозастосовної помилки може лише суд, уникнувши таким чи-

ном регресу завданої шкоди. Такий підхід суб’єкта нормотворення, по-

перше, виводить з-під відповідальності суддів, по-друге, свідчить про 

колізію норм між частиною 1 та 2 ст. 130 Кодексу.    

На наше переконання, існуючий масовий потік звернень українсь-

ких громадян до ЄСПЛ передусім є яскравим свідченням того, як функ-

ціонує національна судова система і як її неефективність призводить до 

системної констатації Судом Ради Європи порушень конвенційних прав 

людини та виплати справедливої сатисфакції. Відповідно, між результа-

тами дій суддів України, що відображаються в їх правових актах, та на-

слідками, якими є виплати з державного бюджету на виконання рішень 

ЄСПЛ, існує причинно-наслідковий зв'язок, що притаманний правопо-

рушенню. А отже, ті судді, що при ухваленні рішень не забезпечили до-

тримання та виконання норм Конвенції в їх тлумаченні Страсбурзьким 

судом, поряд з іншими службовими та посадовими особами, чиї безпо-

середні дії призвели до порушення конвенційних прав і свобод людини, 

мають нести солідарну матеріальну відповідальність та відшкодувати 

відповідні збитки державному бюджету.  

Більше того, існують випадки, коли сам суддя, який діє від імені 

держави, є єдиним порушником конвенційних прав чи свобод людини 

(наприклад, коли слідчий суддя за клопотанням слідчого Національної 

поліції ухвалює рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді 

взяття під варту особи, а потім ЄСПЛ у своєму рішенні приходить до 

висновку, що в конкретному випадку було порушено гарантовані Кон-

венцією свободи людини). 

Зважаючи на зазначене, у тому випадку коли Дисциплінарна палата 

                                                           
1
 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удо-

сконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та ін-

ших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування: Закон 

України від 18.09.2018 № 2548-VIII.URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2548. 
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Вищої ради правосуддя вирішить притягнути до дисциплінарної відпо-

відальності суддю з підстав неврахування ним при ухваленні рішення 

практики ЄСПЛ, що призвело до констатації порушення прав людини в 

Суді Ради Європи, до такого судді має бути застосовано процедуру ре-

гресу. Ініціювати дисциплінарне провадження перед ВРП має Орган 

представництва (Міністерство юстиції) після отримання ним постанови 

ЄСПЛ, що набула властивості остаточної. Позов про відшкодування 

збитків державному бюджету, у зв’язку з виконанням рішення ЄСПЛ, 

суддею чи іншими посадовими особами має бути предметом розгляду 

Верховного Суду, оскільки саме цей суд є однією з ключових інституцій 

в механізмі імплементації постанов ЄСПЛ в Україні. 

Важливим питанням в рамках нашого дослідження є результатив-

ність охоронного аспекту впливу практики ЄСПЛ для суб’єктів права, 

що визнані потерпілими від дій та рішень органів публічної влади. За-

конодавством України передбачено два ключових заходи індивідуаль-

ного характеру, що здійснюються з боку держави при виконанні рішень 

ЄСПЛ, а саме: виплата справедливої сатисфакції та відновлення пору-

шеного права шляхом перегляду справи, реалізація яких напряму зале-

жить від вчинення потерпілим (стягувачем) активних дій.  

Однак якщо неподання стягувачем заяви про виплату відшкодуван-

ня згідно з законом не є перешкодою для виконання рішення, то 

обов’язковою умовою для запуску процедури відновлення порушеного 

права шляхом перегляду справи є подача відповідної заяви до Верхов-

ного Суду протягом встановлених відповідними кодексами строків (не 

пізніше 1-3 місяців з дня, коли особі стало відомо про остаточне рішен-

ня Міжнародного суду). 

Вважаємо такий підхід законодавця малоефективним, оскільки за-

лежність перегляду справи від бажання або рівня правосвідомості поте-

рпілого призводить до часткового відновлення порушених прав людини 

в рамках лише матеріальної компенсації та не сприяє запобіганню їх 

порушень у майбутньому. Так, наприклад, у 2015 році до Верховного 

Суду України надійшло 21 таке звернення про перегляд справи (з 51 

справи проти України, в яких констатовано факт порушення), а в 2016 

році – 36 звернень (з 73 рішень проти України, в яких констатовано 

факт порушення Конвенції)
1
. Ці кількісні показники вказують на те, що 

більш ніж 50% констатованих ЄСПЛ порушень прав людини не були 

предметом перегляду вищої судової інстанції України. 

Зважаючи на слабкий рівень захисту конвенційних прав людини в 

                                                           
1
 Чому ЄСПЛ у рішенні по справі «Устименко проти України» констатував пору-

шення національними судами принципу правової визначеності. URL: https://protocol.ua. 
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нашій державі, що обумовлений в тому числі відсутністю єдності націо-

нальної судової практики, доцільним є запровадження на законодавчому 

рівні обов’язкового перегляду справи Верховним судом з підстави конс-

татації ЄСПЛ у своєму рішенні порушення норм Конвенції. Щоправда, 

законодавством має бути передбачений механізм, за якого скаржник не 

тільки повідомляється про перегляд його справи, але й має можливість 

відмовитися від такого перегляду.  

Актуальними в цьому аспекті є положення проекту Закону № 8607 

від 13.07.2018, яким пропонується внести зміни до процесуальних коде-

ксів та доповнити їх відповідні статті абзацами такого змісту: «У разі 

ухвалення нового судового рішення у зв’язку з рішенням Європейсько-

го суду з прав людини таке рішення Верховного Суду має містити ре-

зультати відповідного аналізу з метою встановлення та усунення в по-

дальшому недоліків судового процесу, які призвели до порушень прав 

заявника, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і осново-

положних свобод»
1
.  

Однак слід наголосити, що важливим з боку Верховного Суду є 

встановлення при перегляді справи не лише недоліків судового процесу, 

що призвели до порушень конвенційних прав і свобод, але й недоліків 

врегулювання суспільних відносин нормами матеріального права, за-

стосування яких суддями інших інстанцій зумовлює порушення норм 

Конвенції. Більше того, наявність таких повноважень у вищої судової 

інстанції актуалізує питання про розширення кола суб’єктів законодав-

чої ініціативи, наділивши цим правом Верховний Суд, який, виявивши 

відповідні недоліки чинного законодавства щодо його невідповідності 

Конвенції та практиці ЄСПЛ, міг би напряму звернутися до парламенту 

із відповідним законопроектом.   

На жаль, в історії перегляду справ Верховним Судом України у 

зв'язку з винятковими обставинами існує прецедент, що нівелював цю 

процедуру як ефективний захід індивідуального характеру. Так, у своїй 

Ухвалі від 14 березня 2008 року ВСУ грубо викривив висновки рішення 

ЄСПЛ у справі «Бочан проти України» від 3 травня 2007 року. Зокрема, 

він встановив, що скарга не підлягає задоволенню з підстав порушення 

судами України лише «розумних строків» розгляду справи, за що скар-

жнику виплатили грошову компенсацію, а інші твердження скаржника 

                                                           
1
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: проект Закону України 

№ 8607 від 13.07.2018. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511=64442. 

Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Бочан проти України (№ 2)» від 

05.02.2015. URL: https://minjust.gov.ua/m/stattya-6-pravo-na-spravedliviy-sud. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1
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визнано як явно необґрунтовані
1
.  

При повторному розгляді справи «Бочан проти України (№ 2)» 

(5.02.2015) Велика палата Суду Ради Європи зауважила, що обґрунту-

вання Верховного Суду України можна тлумачити лише як «грубе сва-

вілля» або «відмову у правосудді» у тому розумінні, що викривлений 

виклад рішення 2007 року у першій справі «Бочан проти України» приз-

вів до руйнування намагань заявниці домогтися розгляду у рамках пе-

редбаченої національним законодавством процедури касаційного типу її 

майнових вимог на підставі рішення суду у попередній справі
2
. 

Подібні дії, що виражаються в перекручуванні або викривленні 

правових позицій ЄСПЛ з боку суддів найвищої та інших судових ін-

станцій, вказують на їх спробу по-своєму розтлумачити висновки Суду 

Ради Європи. Подібні випадки, на наш погляд, є абсурдними, зважаючи 

на те, що правові позиції Страсбурзького суду є результатом тлумачен-

ня норм Конвенції, зловживання якими на національному рівні фактич-

но зводить нанівець взяті на себе Україною міжнародні зобов’язання 

перед Радою Європи. 

На основі вищевикладеного можна запропонувати такий концепт 

охоронного аспекту впливу практики ЄСПЛ на юридичну діяльність в 

Україні: це дія рішень Страсбурзького суду на правосвідомість і поведі-

нку суб’єктів правоохоронної діяльності з метою запобігання порушен-

ню конвенційних прав людини та її основоположних свобод, припинен-

ню фактів порушень норм Конвенції, притягнення до юридичної відпо-

відальності посадових і службових осіб, винних у порушенні конвен-

ційних норм, відновлення, за наявності такої можливості, порушених 

прав або свобод скаржника, а також матеріального відшкодування за-

вданої йому шкоди з боку держави. 

Охоронному аспекту впливу практики ЄСПЛ притаманні такі риси: 

1) за своєю юридичною природою є явищем динамічним; 2) являє со-

бою дію рішень ЄСПЛ та її результат; 3) об’єктом цієї дії є юридично 

значуща поведінка правоохоронних органів держави, їх службових та 

посадових осіб; 4) спрямованість цієї дії на відновлення прав скаржни-

ка, припинення триваючих порушень прав людини, притягнення до 

юридичної відповідальності осіб, винних у порушенні конвенційних 

прав і свобод людини, недопущення подібних порушень з боку органів 

державної влади, їх службових та посадових осіб у майбутньому; 

                                                           
1
 Ухвала Верховного Суду України від 14 березня 2008 року № 1681775. URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/1681775. 
2
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Бочан проти України (№ 2)» 

від 05.02.2015. URL: https://minjust.gov.ua/m/stattya-6-pravo-na-spravedliviy-sud. 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/1681775
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5) результативність цієї дії знаходить свій вияв у юридичних наслідках 

для суб’єктів права: а) для потерпілої особи – у виплаті справедливої са-

тисфакції та відновленні порушеного права; б) для осіб, винних у пору-

шенні конвенційних прав – притягнення їх до різних видів юридичної 

відповідальності (кримінальної або дисциплінарної), а також відшкоду-

вання матеріальної шкоди державі у порядку регресу
1
. 

Реалізація ЄСПЛ наданих йому повноважень із застосування кон-

венційних норм та їх тлумачення, а також результати діяльності Суду 

Ради Європи є підставою для постановки питання про регулятивний 

вплив практики цієї міжнародної правозахисної інституції на юридичну 

діяльність в Україні. 

У гносеологічному плані важливе значення має і теоретичне поло-

ження про те, що феномен регулятивного впливу практики ЄСПЛ має 

досліджуватися у взаємозв’язку із регулятивним впливом самої Конвен-

ції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Принагідно зазначимо, що висвітлення особливостей регулятивного 

аспекту впливу практики Страсбурзького суду є неможливим без попе-

реднього з’ясування сутності такої важливої загальнотеоретичної кате-

горії, як правове регулювання. Такий підхід вважаємо єдино правиль-

ним, зважаючи на спорідненість понять «правовий вплив» та «правове 

регулювання», перше з яких за функціями та предметом впливу є знач-

но ширшим та охоплює друге. 

Огляд наукових та навчальних джерел з досліджуваної проблемати-

ки вказує на те, що вчені по-різному визначають зміст цього поняття, 

свідченням чого є такі його інтерпретації. 

Під категорією «правове регулювання» П.М. Рабінович розуміє 

здійснюваний державою за допомогою всіх юридичних засіб владний 

вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування, закріплення, 

охорони і розвитку 
2
. На думку О.Ф. Скакун, правове регулювання являє 

собою здійснюване державою за допомогою права і сукупності право-

вих засобів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріп-

лення, охорону і розвиток
3
.  

Своєрідним узагальненням поглядів правників на правове регулю-

                                                           
1
 Завгородній В.А. Правоохоронний аспект впливу практики Страсбурзького суду 

Ради Європи на національну юридичну діяльність. Науковий вісник Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 2018. Спеціальний випуск № 3 (94) «Права 

людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти». С. 248. 
2
 Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посібник. Видання 

5-те, зі змінами. Київ: Атіка, 2001. С. 153. 
3
 Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / пер. з рос. Харків: Консум, 2001. 

С. 488. 
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вання є висновки О.М. Куракіна про це явище правової дійсності, а са-

ме: правовому регулюванню, на відміну від інших видів соціального ре-

гулювання, притаманна низка специфічних рис. Однією з них є тісний 

зв'язок правового регулювання з державою. Саме держава в особі її упо-

вноважених органів, відповідно до закономірностей розвитку і потреб 

суспільного життя, встановлює загальні принципи, цілі, завдання, межі 

та розробляє основні засоби правового регулювання
1
.  

Зі змісту вищенаведених суджень випливає, що суб’єктом, який 

опосередковано, через правові засоби здійснює правове регулювання, є 

держава. Такий підхід характерний для позитивіського праворозуміння, 

що вступає у протиріччя з концепцією правової держави в частині 

суб’єктів правоутворення. Згідно з положеннями цієї теорії, роль остан-

ньої у процесі правоутворення зводиться до виявлення створених суспі-

льством правових норм та надання їм необхідної юридичної форми за-

кону чи іншого документального джерела, а також захист правових 

норм. 

Зважаючи на це, потребує свого корегування і підхід до розуміння 

категорії «правове регулювання», зміст якої відображає таке судження 

про однойменний правовий феномен: правове регулювання – це здійс-

нюваний громадянським суспільством та/або правовою державою за 

допомогою системи юридичних засобів владний вплив на суспільні від-

носини з метою їх упорядкування, охорони та розвитку.  

Запропонований підхід до розуміння досліджуваного поняття в 

контексті Конвенції та практики ЄСПЛ вимагає свого корегування в ча-

стині загальнотеоретичних категорій, що відображають правовий ін-

струментарій, тобто юридичні засоби, які задіяні в цьому процесі. 

Йдеться, зокрема, про способи, методи та типи правового регулювання. 

Традиційно вчені виокремлюють такі способи правового регулю-

вання, як дозвіл, зобов’язання та заборону. Водночас деякі правники на-

голошують, що ці три способи слід розглядати як основні, оскільки іс-

нують й інші, додаткові, до яких відносять рекомендації та стимули
2
. 

Важливим у методологічному плані є зауваження О.Ф. Скакун, що спо-

соби правового регулювання (дозвіл, зобов’язання, заборона) з більшою 

ефективністю досягають своєї мети лише в тісному взаємозв’язку один з 

одним
3
.  

                                                           
1
 Куракін О.М. Теорія держави і права: підручник / кол. авт; кер. авт. кол. 

Ю.А. Ведєрніков. 2-е вид. перероб. і доп. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ: Ліра ЛТД, 2015. С. 377. 
2
 Луць Л.А. Загальна теорія держави та права: навч.-метод. посіб.(за кредитно-

модульною системою). Київ: Атіка, 2007. С. 370-371. 
3
 Скакун О.Ф. Зазнач. твір. С. 496. 
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У межах наявної правової доктрини такі способи правового  регу-

лювання як зобов’язання та заборони, що характерні для діяльності ор-

ганів публічної влади, не викликають особливих заперечень. Проте до-

звіл і його використання в аспекті досліджуваного регулятивного впли-

ву Конвенції і практики ЄСПЛ є підґрунтям для наукової дискусії. 

Передусім постає питання, чи може держава в особі уповноважених 

державних органів надавати дозвіл на реалізацію таких природних мож-

ливостей людини, як право на життя, особиста недоторканість, свобода 

думки і вираження поглядів тощо? З усією очевидністю відповідь на це 

питання матиме форму заперечення. 

Як блюзнірська сприймається навіть згадка про те, що ці права лю-

дина отримує від держави. Роль останньої чітко визначена в ч. 2 ст. 3 

Основного Закону України, а саме: утвердження і забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов’язком держави
1
, а також у преамбулі 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якій за-

значається, що високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто пе-

ребуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі І 

цієї Конвенції
2
. 

У зв’язку з цим виникає потреба у залученні до наукового обігу но-

вого терміно-поняття, відмінного від «дозволу» як за своїм смисловим 

навантаженням, так і змістовним наповненням. Найбільш коректним 

для цього вважаємо поняття, словесним символом якого є «уможлив-

лення». На підтвердження цієї тези наведемо трактування цього термі-

на, що знайшло своє відображення в довідковій літературі.  

Так, у Великому тлумачному словнику сучасної української мови 

слово «уможливлювати» інтерпретується як «робити можливим, забез-

печувати можливість здійснення чого-небудь»
3
.  

Урахування викладеного вище дозволяє стверджувати, що здійсню-

ваний регулятивний вплив Конвенцією та практикою ЄСПЛ здійсню-

ється за допомогою і такого способу правового регулювання як «право-

ве уможливлення». Його сутність, на нашу думку, полягає у визнанні 

державою існуючого на європейському просторі каталогу основополо-

жних прав і свобод людини, що формально закріплені Радою Європи у 

Конвенції, та їх забезпечення шляхом створення необхідних умов для 

втілення цих можливостей  у життя.  
                                                           

1
 Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами та доповненнями станом 

на 30.09.2016). URL: http://zakon.rada.gov.ua. 
2
 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 
3
 Уможливлювати. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 / 

уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. VIIІ, С. 1506. 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/go/995_004
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004


Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні … 

327 

Ми поділяємо думку тих правників, які метод правового регулю-

вання інтерпретують як сукупність прийомів і способів, за допомогою 

яких здійснюється вплив на поведінку суб’єктів суспільних відносин 

для забезпечення правопорядку
1
.  

У правничій доктрині традиційно розрізняють два основні методи: 

1) імперативний (ґрунтується на нерівності правового статусу суб’єктів, 

як учасників правовідносин; впорядкування їх поведінки здійснюється 

на основі субординації); 2) диспозитивний (ґрунтується на рівності пра-

вового статусу суб’єктів правовідносин, впорядкування поведінки яких 

здійснюється на основі координації).  

У питанні розуміння методу правового регулювання як системного 

утворення поділяємо позицію В.Д. Сорокіна, що він включає взяті в ор-

ганічній єдності три способи, а саме дозвіл, зобов’язання, заборона з пе-

реважанням якогось одного із елементів
2
. А отже, принципова відмін-

ність між згаданими вище методами виявляється в тому, що вони в різ-

них пропорціях поєднують в собі існуючі способи правового регулю-

вання: в диспозитивному методі переважають дозволи, а в імператив-

ному – зобов’язання та заборони. 

Зважаючи на те, що діяльність органів публічної влади ґрунтується 

на зобов’язанні дотримуватися норм Конвенції в їх трактуванні ЄСПЛ, а 

також на забороні порушення конвенційних прав і свобод людини, по-

ведінка таких суб’єктів упорядковується за допомогою імперативного 

методу правового регулювання. Підтвердженням цьому є галузева при-

належність правовідносин, у межах яких забезпечується виконання пос-

танов Страсбурзького суду (кримінально-процесуальні, адміністратив-

но-процесуальні).  

Водночас цей метод правового регулювання містить і елементи 

диспозитивності. Йдеться про значний масив управоможень, що вико-

ристовуються для впорядкування суспільних відносини, в межах яких 

людина як право-дієздатний суб’єкт права реалізує свої основоположні 

права і свободи, що гарантовані Конвенцією.  

Важливим в рамках нашого дослідження є також з’ясування типу 

правового регулювання, що притаманний Конвенції і практиці ЄСПЛ.  

З погляду В.В. Копєйчикова та А.М. Колодія, під типами правового 

регулювання необхідно розуміти особливості загального порядку регу-

лювання того, на чому базується правове регулювання в певному конк-

                                                           
1
 Теорія держави і права. Академічний курс: підруч. / Зайчук О.В. та ін. К.: Юрінком 

Інтер, 2008. С. 391. 
2
 Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс: монография. 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 112. 
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ретному випадку: дозволу чи заборони. Відповідно, вчені виокремлю-

ють такі типи правового регулювання, як загальний дозвіл та загальна 

заборона
1
.
 
На наше переконання, використання такого типу правового 

регулювання, як загальна заборона, що ґрунтується на принципі «забо-

ронено все, окрім прямо дозволеного законом» не є доцільним у межах 

нашого дослідження, оскільки його існування є виправданим лише в 

рамках кримінального права. 

Більш прийнятним вважаємо підхід вчених, серед яких М.В. Цвік, 

О.В. Петришин, П.М. Рабінович, що виокремлюють такі типи правового 

регулювання, як загальнодозвільний та спеціально-дозвільний. Так, на-

приклад, П.М. Рабінович вказує на те, що залежно від співвідношення 

та способу поєднання загальних юридичних дозволів і загальних юри-

дичних заборон, слід виділяти загальнодозволений (можна робити все, 

крім того, що прямо заборонено законом) та спеціально-дозволений 

(можна робити лише те, що прямо дозволено законом) типи правового 

регулювання
2
. 

Наведене вище дає підстави для висновку про те, що діяльність ор-

ганів державної влади, їх службових та посадових осіб упорядковується 

за допомогою спеціально-дозвільного типу правового регулювання, 

який передбачає наявність у таких суб’єктів: 1) державно-владних пов-

новажень, що здійснюються як у рамках норм Конвенції, так і на вико-

нання постанов ЄСПЛ (дозволена поведінка); 2) відповідних заборон на 

обмеження та порушення конвенційних прав і свобод людини; 

3) зобов’язань щодо гарантування визначених Радою Європи можливос-

тей людини. 

Однак попередньо обґрунтований спосіб правового регулювання, 

яким є правове уможливлення, вказує на некоректність використання в 

рамках Страсбурзького правозахисного механізму загальнодозвільного 

типу правового регулювання. Аргументом на користь такого висновку є 

судження про конвенційні права людини як такі, що мають природне 

походження, а отже не потребують дозволу з боку держави. У зв’язку з 

цим вважаємо, що в аспекті Конвенції та практики ЄСПЛ для упорядку-

вання поведінки людей як тип правового регулювання слід використо-

вувати «загальне уможливлення». 

Квінтесенцією існуючих у правничій науці типів правового регу-

лювання є відповідні принципи, що лежать в їх основі. Що ж до пропо-

                                                           
1
 Теорія держави і права: навч. посіб. / Колодій А.М. та ін.; за заг. ред. 

С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова. Київ: Юрінком Інтер, 2003. С. 260-261. 
2
 Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. Львів: Край, 

2007. С. 165. 
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нованого нами типу правового регулювання (загальне уможливлення), 

то є певна складність у відображенні його як відповідної основополож-

ної ідеї. Зважаючи на цей факт, запропонуємо максимально лаконічне 

його пояснення у вигляді такої тези: правові уможливлення, як спосіб 

правового регулювання, апріорі хоча й не є дозволами з боку держави, 

проте мають бути гарантовані нею.  

Зважаючи на те, що правове регулювання є складним та багатог-

ранним явищем правової дійсності, важливим питанням є його видова 

диференціація, критерієм якої є масштаб здійснюваного впливу на сус-

пільне життя.  

За цією підставою розрізняють: а) нормативне регулювання, що 

здійснюється за допомогою норм права, об’єктивованих у законах та 

інших нормативно-правових актах, санкціонованих державою звичаїв, 

нормативно-правових договорів, правових прецедентів; 

б) індивідуальне регулювання, якому притаманні такі риси: реагування 

на конкретні життєві факти; спрямованість на юридичне опосередку-

вання відносин між чітко визначеними (персоніфікованими) суб’єктами; 

індивідуальні правові рішення формулюються лише для даного випадку 

і не є обов’язковими для інших аналогічних ситуацій
1
. 

З огляду на предмет дослідження та враховуючи викладені вище 

теоретичні положення, що відображають видову диференціацію катего-

рії «правове регулювання», обґрунтованою вважаємо постановку пи-

тання про те, який із двох зазначених його різновидів здійснює Конвен-

ція та практика Суду Ради Європи. 

Зважаючи на нормативно-правовий припис, закріплений у ч. 1 ст. 9 

Конституції України, вважаємо аргументованим судження про здійс-

нення Конвенцією, як частиною національного законодавства, нормати-

вного регулювання суспільних відносин, що складаються в галузі забез-

печення прав людини. 

Не настільки однозначною є відповідь на питання щодо видової 

приналежності правового регулювання здійснюваного практикою 

ЄСПЛ, що її часто ототожнюють із сукупністю рішень цього міжнарод-

ного судового органу. 

За усталеним у сучасній правничій науці підходом, такі рішення ві-

дносять до правозастосовних актів, що як відомо не містять норм права 

і не деталізують норм Конвенції, а отже не можуть здійснювати норма-

тивного регулювання. Вони є об’єктивованим результатом вирішення 

                                                           
1
 Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А. Ведєріков. 2-е вид. 

перероб. і доп. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ: Ліра ЛТД, 2015. 
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конкретної юридичної справи щодо порушення державою конвенційних 

прав і свобод людини. Про це свідчить резолютивна частина цих рі-

шень, у якій встановлюється факт правопорушення, а також міститься 

припис, адресований державі щодо необхідності вжиття заходів індиві-

дуального характеру. Саме через цей зобов’язуючий припис і здійсню-

ється індивідуальне правове регулювання поведінки персоніфікованих 

суб’єктів суспільних відносин, якими є держава в особі її уповноваже-

них органів влади та скаржник. 

Принагідно слід зазначити, що регулятивний вплив рішень ЄСПЛ 

не обмежується їх резолютивною частиною. Його може здійснювати і 

мотивувальна частина рішення за умови відображення в ній правової 

позиції Страсбурзького суду, що склалася на основі усталеної судової 

практики. Проте правові позиції ЄСПЛ, як результат офіційного тлума-

чення конвенційних норм, не здійснюють самостійного регулювання 

суспільних відносин і лише в сукупності з нормою Конвенції можуть 

мати нормативний характер, зважаючи на те, що розраховані не на один 

випадок, а на всі подібні випадки застосування відповідної конвенційної 

норми. 

Проведене дослідження дозволяє сформулювати ряд суджень, що 

мають методологічне значення для розуміння характерних рис, прита-

манних регулятивному впливу Конвенції та практики ЄСПЛ на юриди-

чну діяльність в Україні:  

а) конвенційний правопорядок, як результат такого впливу, забез-

печується за допомогою особливого правового режиму, що являє собою 

поєднання способів, методів і типів правового регулювання;  

б) у рамках регулятивного впливу Конвенції та практики ЄСПЛ по-

ведінка людини упорядковується не за допомогою загальнодозвільного 

типу правового регулювання, а за допомогою загального уможливлення 

як типу правового регулювання, в основі якого лежить ідея про те, що 

«правові уможливлення, як спосіб правового регулювання, апріорі хоча 

й не є дозволами з боку держави, проте мають бути гарантовані нею»;  

в) у межах досліджуваного аспекту дії Конвенції та практики ЄСПЛ 

поведінка суб’єктів, наділених державно-владними повноваженнями, 

упорядковується за допомогою імперативного методу правового регу-

лювання, що не позбавлений і елементів диспозитивності;  

г) нормативне регулювання суспільних відносин, у межах яких 

утверджуються та забезпечуються права людини, здійснюється Конвен-

цією як частиною національного законодавства України;  

д) через зобов’язуючий припис, що міститься в резолютивній час-

тині постанови ЄСПЛ проти України, здійснюється індивідуальне пра-
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вове регулювання поведінки персоніфікованих суб’єктів суспільних ві-

дносин, якими є держава в особі її уповноважених органів та скаржника;  

е) правові позиції ЄСПЛ, як частина його постанов та результат 

офіційної інтерпретації конвенційних норм, не здійснюють самостійно-

го регулятивного впливу на суспільних відносини, а діють лише в суку-

пності із закріпленими у Конвенції правилами поведінки, що тлумачать-

ся, а отже мають нормативний характер.  

Враховуючи вищевикладене, запропонуємо такий концепт феноме-

ну регулятивного впливу Конвенції та практики ЄСПЛ на юридичну ді-

яльність в Україні – це їх дія на суспільні відносини, поведінку 

суб’єктів з метою їх упорядкування, охорони та розвитку, проявами якої 

є нормативне регулювання, що здійснюється мотивувальною частиною 

постанов Страсбурзького суду у сукупності з нормою Конвенції, зміст 

якої роз’яснюється, та/або індивідуальне регулювання, що здійснюється 

резолютивною частиною постанов Суду Ради Європи
1
. 

Узагальнення усіх попередньо зроблених висновків дає підстави 

для такого судження про виплив практики ЄСПЛ на юридичну діяль-

ність в Україні: це дія рішень Страсбурзького суду на правосвідомість і 

поведінку право-дієздатних суб’єктів, передусім осіб, які на професій-

ній основі здійснюють освітньо-наукову, правотворчу, правоінтерпре-

таційну, правозастосовну та правозахисну діяльність, що виявляється у 

їх поінформованості про актуальні правові позиції ЄСПЛ, формуванні 

на цій основі як поглядів на зміст і обсяг конвенційних прав людини та 

її основоположних свобод, так і правових настанов про необхідність 

обов’язкового урахування результатів правороз’яснювальної та право-

застосовної діяльності Суду Ради Європи у власній практичній діяльно-

сті з метою утвердження ідеї верховенства права в національній право-

вій системі України.  

Впливу практики ЄСПЛ на юридичну діяльність в Україні прита-

манні такі риси:  

1) є соціально-правовим, динамічним явищем, що являє собою дію 

рішень Страсбурзького суду та її результат;  

2) джерелом такої дії (впливу) виступають: а) в інституційному ас-

пекті – ЄСПЛ, який уповноважений ухвалювати різноманітні рішення; 

Комітет Міністрів Ради Європи, котрий здійснює контрольну функцію 

щодо виконання постанов ЄСПЛ державою-відповідачем; б) у форма-

льно-юридичному аспекті – рішення Суду Ради Європи у справах як 

проти України, так і інших держав-учасниць Конвенції, що 
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об’єктивовані в юридичних документах (ухвалах, постановах, консуль-

тативних висновках);  

3) засобами впливу є: а) правові позиції Страсбурзького суду як 

складові мотивувальної частини його рішень; зобов’язуючі приписи, що 

містяться в резолютивній частині ухвал і постанов ЄСПЛ, переважно 

ухвалених проти України; б) ретранслятори правових позицій ЄСПЛ, 

які сприяють інформуванню правників про результати правотлумачної 

діяльності Суду Ради Європи (Мін'юст, ОБСЄ, правозахисні громадські 

організації, заклади вищої освіти тощо);  

4) об’єктом впливу є, передусім, правосвідомість суб’єктів, які на 

професійній основі здійснюють освітньо-наукову, правотворчу, правоі-

нтерпретаційну, правозастосовну та правозахисну діяльність та їх юри-

дично значуща поведінка, на яку спрямовується такий вплив;  

5) метою впливу є утвердження в національній правовій системі 

України ідеї верховенства права, цінності конвенційних прав людини і 

основоположних свобод. 

 

 

5.2. Вплив практики Страсбурзького суду на правову доктрину 

та юридичну освіту в Україні 

 

Юридична наука є тим соціальним середовищем, сферою людської 

діяльності, що, на наше переконання, перш за все, зазнає впливу з боку 

ухвалених Страсбурзьким судом рішень, а точніше відображених у них 

правових позицій. Тож першочерговим завданням у межах визначеного 

предмета дослідження вважаємо з’ясування результатів дії практики 

ЄСПЛ на національну правову доктрину. 

Юридична наука, як зауважують М.В. Цвік та Д.О. Вовк,  спрямо-

вана на здобування, узагальнення, систематизацію і використання знань 

про державно-правову дійсність. Будь-якій науці, на думку  правників, 

притаманні такі цілі: 1) пояснення явищ навколишнього світу і законо-

мірностей їх виникнення та розвитку на основі сформульованих наукою 

законів, теорій, принципів; 2) втілення наукових досягнень у практику 

задля поліпшення життя людини та суспільства; 3) прогнозування роз-

витку природних і суспільних процесів у майбутньому з метою спряму-

вання темпів та шляхів розвитку людства
1
.  

З огляду на вказані цілі завдання представників національної прав-
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ничої науки, які перебувають під дією результатів волевиявлення Суду 

Ради Європи, вбачаємо у розробці та втіленні в життя науково-

обґрунтованих ідей, концепцій, теорій, які б дозволили Україні набли-

зитися до існуючих європейських стандартів у сфері захисту прав лю-

дини, забезпечити розв’язання проблем (перешкод), що зустрічаються 

на цьому шляху. 

Принагідно зазначимо, що практика ЄСПЛ наклала свій відбиток на 

методологію юридичної науки, а остання, як відомо, є тим теоретичним 

інструментарієм, за допомогою якого пізнаються різні явища правової 

дійсності, в тому числі й сама практика Страсбурзького суду. 

Підтвердженням цьому слугують висновки П.М. Рабіновича, який, 

дослідивши правові позиції Страсбурзького суду на предмет визначення 

онтичних властивостей права, з’ясував, що згідно з європейським пра-

ворозумінням право – це об’єктивно зумовлені біологічними та соціаль-

ними факторами конкретні й реальні можливості задоволення потреб 

(інтересів) суб’єктів соціуму, справедливо збалансовані з можливостями 

задоволення потреб (інтересів) інших суб’єктів та й усього суспільства. 

Якщо зважати на той визначальний соціально-філософський концептуа-

льний підхід, що на ньому ґрунтується наведена інтерпретація, то таке 

праворозуміння можна вважати інструментально-потребовим. А оскіль-

ки йдеться про потреби людські, потреби людей, то воно є засадничо 

антропологічним
1
. Таким чином, правником було обґрунтовано новий 

методологічний підхід до розуміння права – потребовий.  

Відповідно до цього підходу, зауважує вчений, правом загальносо-

ціальним (тобто не державно-владним, не «юридичним») пропонується 

визнавати певні можливості учасників суспільного життя, необхідні для 

задоволення потреб їх існування й розвитку, які (можливості) 

об’єктивно зумовлюються досягнутим рівнем розвитку суспільства і 

мають бути загальними та рівними для всіх однойменних суб’єктів. А 

таким різновидом загальносоціального права, як основоположні права 

людини, пропонується визнавати певні можливості, необхідні для задо-

волення потреб її існування й розвитку в конкретно-історичних умовах, 

об’єктивно зумовлені досягнутим рівнем розвитку суспільства і мають 

                                                           
1
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бути загальними та рівними для всіх людей
1
. 

На переконання С.П. Рабіновича, в інтегрованому праворозумінні 

ЄСПЛ важливе значення відіграє підхід, який може бути названо юсна-

туралізмом соціологічної орієнтації, або ж юридичною соціологією 

природно-правового спрямування. Суттєвою особливістю такого юсна-

туралізму є ситуативна змінюваність його окремих положень при не-

змінності загальних принципів, використовуваних для їх вироблення. 

Водночас, як наголошує правник, навіть залишаючись переважно соціо-

логічною «юриспруденцією інтересів», практика ЄСПЛ зберігає смис-

лові зв’язки з ідеями й концепціями юснатуралізму. Чи не найваж-

ливішим проявом природно-правового підходу в юриспруденції Суду є 

соціально-сутнісне осмислення юридичних явищ, прагнення пізнати їх 

антропосоціальне значення, співвіднести їх з потребами та інтересами 

конкретної людини
2
.  

Зазначені умовиводи вченого вказують на важливість динамічного 

розуміння феномену прав людини з одночасним збереженням існуючих 

європейських цінностей, принципів права, моралі та балансу між інте-

ресами всього суспільства й окремої людини.    

Іншим дослідником Львівської лабораторії прав людини і громадя-

нина, а саме Д.А. Гудимою, обґрунтовується важливість філософсько-

антропологічного дослідницького підходу, який, на думку правника, є 

заснованою на висновках філософської антропології світоглядною ідеєю 

щодо природи та сутності людини як родової істоти (автономного, оди-

ничного індивіда, наділеного особливими властивостями, спільними для 

всіх представників людського роду). Вченим констатовано, що вказаний 

підхід є методологічною основою для проведення філософсько-

антропологічних досліджень в юриспруденції, зокрема у царині приро-

дних прав людини, для вивчення яких визначальне значення має саме 

філософська антропологія. Водночас автор наголошує на тому, що філо-

софсько-антропологічний підхід у філософії права сприяє утвердженню 

уявлення про державу і здійснюване нею юридичне регулювання як про 

інструменти забезпечення умов для реалізації, охорони та захисту люд-
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України / редкол.: П.М. Рабінович (голов. ред.) та ін. Серія І. Дослідження та реферати. 

Вип. 21. Львів: Край, 2009. С. 55-56. 



Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні … 

335 

ських прав
1
. Із зазначеного випливає, що роль сучасної правової держа-

ви вбачається в гарантуванні прав людини. 

В межах природно-правової парадигми А.М. Кучуком обґрунтовано 

принцип поліцентризму як елемент сучасної методології дослідження 

державно-правових явищ.  

На думку вченого, особливе місце (зважаючи на європейський ви-

бір українського народу та практику ЄСПЛ) серед концепцій посідає 

природно-правова, яка фактично ототожнює (у західній культурі) право 

з мораллю – мораллю-обов’язком чи мораллю, якій властива атрибутив-

ність, а не лише імперативність, що є фактором неуніверсальності пра-

ва: загальне розуміння моралі можливе у межах однієї культури (цивілі-

зації); у різних культурах різне сприйняття поведінки як моральної чи 

аморальної. Правник наголошує на тому, що компаративне дослідження 

правових явищ має ґрунтуватися на принципі правового поліцентризму, 

який зобов’язує дослідника виходити з неуніверсальності права, що роз-

глядається як соціокультурний феномен, зміст якого відрізняється у ко-

жній з культур (цивілізацій) і має не лише раціональну, але й амбівален-

тну природу. Остання зумовлює евентуальність використання аксіологі-

чного, герменевтичного і феноменологічного підходів
2
.   

На важливості герменевтичного підходу наголошує і Т.І. Дудаш. Як 

стверджує дослідниця, тлумачення Конвенції у світлі умов сьогодення 

та цілей цього договору, відповідає такій онтичній сутності процесу ро-

зуміння у герменевтиці, як «проникнення у текст сам по собі» через ме-

ханізм смислотворення. Цей різновид онтичної сутності процесу розу-

міння з необхідністю передбачає можливість переінтерпретації рішень 

суду під впливом детермінант інтерпретації, що, реалізується у практиці 

ЄСПЛ
3
.  

 Викладене вище дає підстави для висновку, що результатом теоре-

тичного осмислення представниками національної правової доктрини 

правових позицій Суду Ради Європи стало суттєве збагачення методо-

логії юридичної науки в частині обґрунтування нових методологічних 

підходів (потребового, філософсько-антропологічного, юснатуралізсь-

кого, герменевтичного), а також гносеологічного принципу правового 

поліцентризму як основоположної ідеї, що є відображенням ацентризму 

права та умовою неможливості однозначного його визначення. 

                                                           
1
 Гудима Д.А. Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження: авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12. Львів, 2008. С. 8. 
2
 Кучук А.М. Основи теорії правового поліцентризму: монографія. Дніпро: Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. С. 266, 268. 
3
 Дудаш Т.І. Зазнач. твір. С. 157. 
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Урахування діалектичного підходу, що покладений в основу нашо-

го дослідження та ґрунтується на ідеї взаємозв’язку і розвитку явищ 

державно-правової дійсності, дозволяє стверджувати, що практика 

ЄСПЛ як правовий феномен тісно пов’язана з іншими явищами право-

вої дійсності, серед яких джерела права, застосування норм права, їх 

тлумачення, правова поведінка тощо. Цей зв'язок знаходить своє відо-

браження в системі ідей, що являють собою різні теорії, які у своїй су-

купності  і утворюють доктрину права.  

Як попередньо наголошувалося, визнання на законодавчому рівні 

практики Страсбурзького суду поряд з Конвенцією про захист прав лю-

дини і основоположних свобод джерелом права стало чинником для ак-

туалізації питання про її місце в існуючій системі джерел національного 

права. Відповідь на це питання намагалися знайти як представники зага-

льнотеоретичної юридичної науки, так і галузевих правових наук, що од-

нозначно збагатило існуючу теорію джерел права та правоутворення. 

Так, за результатами комплексного дослідження, яке було заверше-

не ще у 2009 році, Н.М. Пархоменко доходить висновку, що з огляду на 

визнання обов’язковості виконання рішень та застосування практики 

ЄСПЛ в Україні в майбутньому існує можливість запровадження 

судового прецеденту у систему джерел права України. Разом з тим при 

здійсненні судової правотворчості і визнанні судового прецеденту 

джерелом права на сучасному етапі державотворення і правотворення в 

Україні слід уникнути суперечностей в системі джерел права. Основою 

цього процесу є закріплення даного положення на рівні правової 

доктрини, підвищення рівня правосвідомості суддів, зміцнення поваги 

до права тощо
1
. Аналіз зазначеного дозволяє стверджувати про доволі 

зважену позицію правника щодо перспектив запровадження серед 

джерел права результатів судової правотворчості. 

Більш радикальну позицію з цього приводу висловлює 

С.В. Шевчук, яким запропоновано та обґрунтовано теорію судової пра-

вотворчості.  

На переконання правника, нормативність актів судової влади ґрун-

тується на результатах розгляду судами конкретної справи у вигляді 

правових позицій (правоположень), що містяться у мотивувальній час-

тині акта судової влади, та мають обов’язкову силу не тільки для сторін 

у справі, а й для інших суб’єктів права відповідно до закону або в силу 

дотримання принципу ієрархічності судової системи (обов’язковість 

рішень вищих судів для нижчих) або в силу їх переконливості при розг-

                                                           
1
 Пархоменко Н.М.  Джерела права: теоретико-методологічні засади: автореф. дис. ... 

д-ра юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2009. С. 23. 
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ляді аналогічних справ. Ці правові позиції можуть неодноразово засто-

совуватися судами при вирішенні аналогічних справ, тобто набувати 

ознак неконкретності адресату, та неодноразово повторюватися у на-

ступних рішеннях, а також бути невичерпними. Разом з тим вчений до-

ходить висновку, що акти судової влади нормативного характеру в умо-

вах романо-германської правової сім’ї мають додатковий характер щодо 

основних джерел права. Вченим також встановлено, що акти ЄСПЛ ма-

ють нормативні прояви, підтвердженням чому слугують положення За-

кону України «Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ», 

наявність посилань на Конвенцію та рішення ЄСПЛ в актах КСУ, а та-

кож в актах судів загальної юрисдикції. Ця Конвенція, стверджує дослі-

дник, в Україні повинна застосовуватися комплексно (норми права ра-

зом із практикою їх застосування). Крім того, виходячи з європейських 

прагнень України, що вже закріплені в українському законодавстві, при 

адаптації українського законодавства до законодавства ЄС слід урахо-

вувати нормативний зміст актів Суду ЄС
1
. 

Однак переконані, що слід розмежовувати вживані правником кате-

горії «нормативність акта судової влади» та «судова правотворчість», 

оскільки це суть різні поняття. Ознака нормативності для акта судової 

влади не означає автоматичної притаманності цієї риси судовій діяльності. 

В сучасних умовах, як зауважує Р.Б. Тополевський, необхідність 

переосмислення категорії «система джерел права» та поглибленого дос-

лідження системних зв’язків між джерелами права, як традиційними, 

так і нетрадиційними обумовлена тим, що: 1) Україна визнала ратифіко-

вані Парламентом міжнародні договори частиною національного зако-

нодавства, і за рахунок них зросла роль нормативно-правових договорів 

серед інших юридичних джерел права; 2) в Україні поширилася дія пре-

цедентів Європейського суду з прав людини, а певні рішення Конститу-

ційного Суду України стали визнаватися прецедентами тлумачення; 

3) зберегли, а подекуди поновили своє значення правові звичаї (звичаї 

ділового обороту, торгівельні звичаї, міжнародні звичаї тощо) і узвича-

єння (адміністративні, торгівельні)
2
.  

Таким чином, правник наголошує на тих основних чинниках, які 

обумовлюють необхідність зміни підходу до розуміння існуючих дже-

рел права, що утворюють систему. 

Слід наголосити, що в доктрині конституційного права відстоюєть-

                                                           
1
 Шевчук С.В.  Загальнотеоретичні проблеми нормативності актів судової влади: ав-

тореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2008. С. 25, 27. 
2
 Тополевський Р.Б. Системні зв'язки юридичних джерел права: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2004. С. 4. 



Завгородній В. А. 

338 

ся позиція, що рішення ЄСПЛ, поряд з рішеннями Конституційного Су-

ду України, правовою доктриною та звичаями слід віднести до нетради-

ційних джерел конституційного права України, що є основою для пода-

льшого розвитку сучасної системи таких джерел
1
. 

Як наголошує Д.С. Терлецький, джерела конституційного права як 

вагома складова системи джерел національного права зазнають впливу 

тих самих тенденцій, що впливають на цю систему в цілому. Найбільш 

значущою серед них слід визнати тенденцію примноження національно-

правових джерел здебільшого за рахунок впровадження (нерідко вклю-

чення) нових форм, як це є з правовими позиціями Конституційного 

Суду України або міжнародними договорами та практикою Європейсь-

кого суду з прав людини. 

Однак, стверджує правник, актуальний та прогресивний характер 

положення Закону («Про виконання рішень та застосування практики 

ЄСПЛ») фактично знівельовано до декларативного рівня через повну 

відсутність зрозумілого механізму застосування практики ЄСПЛ під час 

реалізації судочинства – Закон про виконання містить положення лише 

щодо порядку посилання на Конвенцію та практику ЄСПЛ. Природно, 

що врахування судами під час реалізації судочинства рішень ЄСПЛ або 

в контексті Закону про виконання – їх застосування як джерел права, 

вимагає вирішення не стільки організаційно-методичних питань, скіль-

ки передбачає сприйняття суддями міжнародно-правових актів, зокрема 

Конвенції в контексті рішень ЄСПЛ (адже застосування Конвенції знач-

ною мірою трансформовано в застосування прецедентного права ЄСПЛ, 

вирішальна роль в якому належить національним органам правосуддя) 

як складової національного конституційного та поточного законодавст-

ва та в більш широкому розумінні — правової системи України
2
. 

Загалом погоджуючись з твердженням вченого, що положення за-

кону про визнання практики ЄСПЛ джерелом права носять здебільшого 

декларативний характер, водночас не поділяємо позицію вченого, що 

закон містить положення про порядок посилання на Конвенцію та прак-

тику ЄСПЛ. На наш погляд, конкретного порядку дій чи алгоритму по-

силання на практику Суду Ради Європи закон не передбачає, що у ре-

зультаті призводить до хаотичного урахування правових позицій Страс-

бурзького суду з боку суддів національних судових органів. 

                                                           
1
 Васильченко О.П. Джерела конституційного права України (системно-

функціональний аналіз): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2007. С. 16. 
2
 Терлецький Д.С. Нетрадиційні джерела конституційного права. Проблеми сучасної 

конституціоналістики: навч. посіб. / М.П. Орзіх та ін.; за ред. М.П. Орзіха. Київ: Юрін-

ком Інтер, 2011. С. 99, 113. 
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Підтвердженням цьому слугують висновки В.В. Онопенка, який на-

голошує, що аналіз судової практики показує, що багато представників 

вітчизняного суддівського корпусу через різні причини недостатньо го-

тові до практичного впровадження підходів і позицій ЄСПЛ в українсь-

кий правовий простір і у багатьох випадках, застосовуючи практику 

ЄСПЛ, суди не мають чіткого й однозначного уявлення про те, у чому 

полягає правовий зміст такого застосування, тому досить поширеним у 

діяльності вітчизняних судів є абстрактне посилання на практику ЄСПЛ 

без вказівок на конкретні рішення цього органу, а нерідко навпаки – в 

судових рішеннях вітчизняних судів робиться посилання на конкретне 

рішення ЄСПЛ, але без зазначення його співвідносності з нормами на-

ціонального права й обставинами конкретної справи
1
. А отже, питання 

належної методики урахування правових позицій ЄСПЛ при здійсненні 

правосуддя залишається актуальним. 

Як зазначає П.П. Андрушко, до джерел кримінального права, окрім 

Конституції України, кримінального закону, правових позицій КСУ, ви-

кладених у прийнятих ним рішеннях, міжнародно-правових договорів, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, норма-

тивно-правових актів регулятивного законодавства, правових позицій 

Верховного Суду України, викладених у його рішеннях, слід віднести і 

правові позиції ЄСПЛ, викладені у його рішеннях, в яких дається тлу-

мачення норм Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р., а також дається оцінка змісту окремих ознак складів 

злочинів, передбачених національним законодавством, з позиції їх від-

повідності положенням норм Конвенції, як вони тлумачаться (розумі-

ються, визнаються і конкретизуються) ЄСПЛ
2
. Із зазначеного випливає, 

що дослідником обраний дуальний підхід до розуміння джерел права, за 

якого такими джерелами є як загальнообов’язкові, формально визначені 

правила поведінки, так і правові позиції суддів як результат їх правоін-

терпретаційної діяльності. Щоправда, не можна повною мірою погоди-

тися з тим, що правові позиції національних судів (КСУ та ВС), а також 

ЄСПЛ, які правник називає правозастосовними орієнтирами, є судовими 

прецедентами, зважаючи на доволі усталене розуміння останніх в теорії 

права.   

У свою чергу, В.Г. Уваров доходить висновку, що прецедентна 
                                                           

1
 Онопенко В.В. Механізм захисту прав людини в Україні потребує істотного вдос-

коналення: доповідь на Міжнар. конф. «Проблеми застосування практики Європейського 

суду з прав людини в правовій системі України». Вісник Верховного Суду України. 2011. 

№ 7. С. 5. 
2
 Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види. Адвокат. 

2011. № 8 (131). С. 21. 
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практика ЄСПЛ є важливим джерелом кримінально-процесуального 

права України
1
. У свою чергу, на переконання Т. Стоянової, практику 

Страсбурзького суду слід розглядати джерелом цивільного процесуаль-

ного права
2
. 

Аналіз зазначених позицій правників дає підстави стверджувати, 

що: а) в доктрині права відбувається відхід від розуміння джерел права 

виключно як форми буття права та набуває популярності теорія щодо 

необхідності сприйняття таким джерелом того, що породжує право; 

б) правоутворення є процесом не виключно нормотворчої діяльності, 

що здійснюється уповноваженими суб’єктами законодавчої та виконав-

чої гілок державної влади; в) відбувається поетапна зміна існуючої нау-

кової парадигми з позитивістської на природно-правову та соціологічну. 

На підтвердження зазначеного наведемо позицію Т.О. Дідича, що 

«правоутворення в сучасній Україні потребує вдосконалення як в час-

тині формування та реалізації системи ідеолого-концептуальних засад 

утворення права, так і посилення соціальної та людиноцентриської зу-

мовленості утворення права, що передбачає: визнання та дотримання 

пріоритетності невід’ємних прав і свобод людини в процесі утворення 

права, в його змісті та в подальшій реалізації права; утворення нових 

норм права має бути здійснено суб’єктом, здатним співвіднести його 

майбутню дієвість з наявними соціальними, економічними, морально-

духовними умовами суспільного буття і тенденціями їх розвитку; для 

ініціювання утворення права та визначення засобів правового впливу на 

суспільні відносини надзвичайно важливо створити ефективний меха-

нізм виявлення потреб суспільства у відповідних змінах за допомогою 

створення нових правових норм або зміни чинних…»
3
. 

Вважаємо, що практика ЄСПЛ здійснила суттєвий вплив і на тео-

рію застосування норм права. 

Так, з погляду М.І. Козюбри, до основних вимог правозастосуван-

ня, зокрема, належать:  а) пропорційність, яка вимагає прийняття рі-

шення, в якому був би дотриманий необхідний баланс між несприятли-

вими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досяг-

нення яких спрямоване це рішення; б) обґрунтованість, яка означає, що 

прийняття правозастосовного рішення має базуватися на всебічному і 

                                                           
1
 Уваров В.Г. Застосування практики Європейського суду з прав людини та норм мі-

жнародно-правових актів в удосконаленні кримінального судочинства України: моногра-

фія / за заг. ред. В.М. Тертишника. Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2012. С. 26. 
2
 Стоянова Т. Практика Європейського суду з прав людини як джерело цивільного 

процесуального права України. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 6. С. 57. 
3
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нографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. С. 436. 
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повному дослідженні всіх фактичних обставин, що мають значення для 

справи, і має бути забезпечене належною та переконливою аргументаці-

єю; в) доцільність, яка полягає в обов’язку суб’єкта правозастосування 

обирати саме те рішення, яке є найбільш сприятливим для досягнення 

цілей та реалізації завдань відповідної норми права, найкраще враховує 

специфіку конкретної життєвої ситуації; г) розумність, яка зобов’язує 

суб’єкта правозастосування приймати рішення, які б були розсудливи-

ми, обачними, відповідали здоровому глузду та ін.; д) своєчасність, яка 

визначає обов’язок здійснювати застосування норм права протягом ро-

зумного строку, без невиправданих зволікань, у найкоротший строк, до-

статній для отримання обґрунтованого результату; е) правова визначе-

ність, що висуває вимоги зрозумілості, несуперечливості, повноти, ос-

таточності й виконуваності правозастосовних актів
1
. 

На важливості та неабиякому значенні принципу правової визначе-

ності (правопевності) при здійсненні правозастосовної діяльності наго-

лошують й інші правники. Правопевність, як стверджує Р. Циппеліус, 

обґрунтовано вважається однією з основних гарантій правової держави, 

принципом якої виступає надійність, непорушність закону і ухвалення 

на його основі актів (передусім судових рішень, що набрали чинності)
2
.  

У свою чергу, І.А. Сердюком виокремлюються такі аспекти імпера-

тивності вимог цього принципу: 1) надійність, непорушність закону і 

ухвалених на його основі актів, передусім судових рішень; 2) чіткість 

цілей і змісту нормативно-правових приписів, особливо тих із них, ад-

ресатами яких є безпосередньо громадяни; 3) дотримання учасниками 

правовідносин, переважно визнаних суспільством стереотипів і правил 

поведінки, а також визнання цих стереотипів судами
3
.   

Небезпідставно уважаємо, що зазначені вище принципи (вимоги до) 

правозастосування ґрунтуються на правових позиціях Страсбурзького 

суду, що були сформульовані ним переважно при розгляді справ щодо 

порушення положень ст. 8 Конвенції.  

Під впливом практики ЄСПЛ уточнено і погляд щодо кількості 

стадій правозастосовного процесу. Зокрема, стадія виконання рішень 

тепер розглядається як обов’язкова.  
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 Сердюк І.А. Відповідність принципу правопевності як суттєва ознака категорії 
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ЛТД, 2017. С. 44. 
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З цього приводу слід навести позицію І.А. Сердюка, яким наголо-

шується, що виконання ухваленого правозастосовного акта є виявом до-

сягнення не лише проміжної, але й кінцевої мети процесу застосування 

норм права, що сприяє утвердженню правопорядку. Такий умовивід, на-

голошує правник, узгоджується з правовою позицією ЄСПЛ, неоднора-

зово підтвердженою ним у своїх рішеннях. Її суть зводиться до тези про 

ілюзорність процесу правосуддя (а по суті – процесу застосування норм 

права), в якому не забезпечено виконання ухваленого рішення
1
. 

Вважаємо, що теорія правозастосування була доповнена і в частині 

підстав застосування норм національного права, однією з яких стало ух-

валення ЄСПЛ постанови проти України, що набула властивості оста-

точної. Наявність такого рішення Суду Ради Європи зумовлює вжиття 

необхідних заходів індивідуального та загального характеру з боку ор-

ганів державної влади, їх службових та посадових осіб, а отже у них ви-

никає необхідність у застосуванні відповідних норм законодавства 

України. 

Суттєвий вплив практика ЄСПЛ здійснила і на теорію тлумачення 

норм права в частині принципів інтерпретації волі суб’єкта нормотворчості. 

Як слушно наголошує П.М. Рабінович, слід виділити два основні 

напрями впливу рішень Страсбурзького суду на конституційне правосу-

ддя, другим з яких є врахування вироблених ЄСПЛ принципів, концеп-

туально-методологічних основ судового захисту прав людини при при-

йнятті рішень конституційними судами. Хоча цей «канал», як зазначає 

правник, є менш формалізованим, ніж перший, однак коло його засто-

сування може бути незрівнянно ширшим
2
. 

Так, з погляду О.В. Сердюка, можна виокремити такі базові прин-

ципи тлумачення ЄСПЛ норм Конвенції: «принцип автономного тлума-

чення понять»; «принцип еволюційного (динамічного) тлумачення»; 

«принцип європейського консенсусу», «принцип розсуду держави», 

«принцип ефективного тлумачення»
3
.  

Схожих висновків доходить і Т.І. Дудаш, яка наголошує, що ЄСПЛ 

протягом своєї діяльності виробив низку принципів тлумачення її норм, 
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які визначають основні засади, вихідні ідеї розуміння їхнього змісту, а 

саме: принцип ефективного тлумачення; принцип еволюційного тлума-

чення; принцип забезпечення правової визначеності; принцип пропор-

ційності та балансу інтересів; принцип забезпечення свободи націона-

льного розсуду; принцип автономного тлумачення; принцип 

об’єктивного тлумачення
1
. 

Вченими виокремлюється і більш широкий перелік принципів тлу-

мачення конвенційних норм, а саме: 1) пропорційності та забезпечення 

рівноваги інтересів; 2) ефективного та динамічного тлумачення; 

3) забезпечення правової визначеності (принцип дотримання прецеден-

ту); 4) забезпечення певної свободи національного розсуду; 5) автоном-

ного тлумачення; 6) врахування загальновизнаних міжнародних станда-

ртів і принципів міжнародного права; 7) забезпечення мінімальних га-

рантій прав і свобод людини
2
, що, на наше переконання, суттєво збага-

чує існуючу теорію правоінтерпретації. 

Переконані, що практика ЄСПЛ наклала свій відбиток і на теорію 

правотворчості, в частині збільшення переліку суб’єктів законодавчої 

ініціативи. Така позиція пояснюється тим, що сам Страсбурзький суд є 

тією інституцією, яка впливає на цю стадію нормотворчості, оскільки 

через ухвалення пілотних чи квазіпілотних постанов не тільки сигналі-

зує про існуючі суттєві недоліки чинного національного законодавства, 

що не відповідає конвенційним приписам, але й рекомендує (ініціює) 

внесення змін до нього.  

Як слушно з цього приводу зауважують П. Євграфов та В. Тихий, 

разом з конвенційними нормами правові положення Європейського суду 

регулюють діяльність держав-учасниць Ради Європи, всієї державної 

влади, особливо законодавчої, у сфері прав людини та основних свобод
3
. 

Вважаємо, що у результаті дії практики ЄСПЛ на доктринальну 

свідомість зазнала впливу і теорія правових актів. Хоча ця теорія пере-

буває лише в стані своєї розробки, тим не менш вона також була допов-

нена положеннями щодо складної юридичної природи постанов Страс-

бурзького суду. Разом з тим збагачено погляд і на класифікацію право-

застосовних актів, зокрема щодо їх видової диференціації за територією 

дії на: акти екстериторіальної дії, акти екстратериторіальної дії та акти 
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ультратериторіальної дії (є чинними на території усіх держав, які визна-

ли юрисдикцію міжнародного органу)
1
.  

Зважаючи на той факт, що правові акти є проявом правомірної по-

ведінки, переконані, що судження про них збагачують уявлення і про 

теорію правової поведінки. 

Однією із найбільш збагачених та доповнених теорій під впливом 

практики ЄСПЛ уважаємо теорію верховенства права. 

Осмислення змісту правових позицій Страсбурзького суду дало 

змогу багатьом вітчизняним правникам сформувати власне бачення 

сутності цього правового феномену на національному рівні. 

Так, з погляду М.І. Козюбри, принципом верховенства права охоп-

люється низка таких тісно пов’язаних між собою гетерогенних підприн-

ципів-вимог, які дають повне уявлення про зміст, спрямованість та умо-

ви забезпечення цього феномену у сучасному суспільстві: 1) природні, 

невід’ємні і невідчужувані права і свободи людини набувають виріша-

льного значення у відносинах між нею і державною владою; 2) принцип 

розподілу влади; 3) обмеження дискреційних повноважень; 

4) верховенство Конституції; 5) принцип визначеності, зміст якого, з по-

гляду правника, слід черпати з правових позицій Європейського суду з 

прав людини, які сформовані, зокрема, у справах «Санді Таймс проти 

Сполученого королівства», «Олсон проти Швеції» та інших; 6) принцип 

пропорційності; 7) принцип правової безпеки і захисту довіри; 

8) незалежність суду і суддів
2
. 

Проаналізувавши низку рішень ЄСПЛ, П.М. Рабінович доходить 

висновку, що до характерних властивостей верховенства права слід від-

нести: визнання пріоритетності, домінування, визначальної ролі прав 

людини у діяльності держави, оскільки, за висловом Євросуду, принцип 

верховенства права втілено в усіх статтях Конвенції, яку зобов’язалися 

дотримувати держави-члени Ради Європи; поширюваність цієї пріори-

тетності, цього принципу на діяльність усіх без винятку органів держа-

ви, включаючи, зокрема, органи прокуратури; правову певність, визна-

ченість (legal certainty) становища людини у тій ситуації, в якій вона пе-

ребуває; неприпустимість затримання особи на невизначений і неперед-

бачуваний термін, якщо воно не ґрунтується на законі чи судовому рі-

шенні; обсяг будь-якого правового розсуду й спосіб його здійснення 

                                                           
1
 Сердюк І.А. Доктринальні підходи до видової диференціації категорії акт застосу-

вання норм права. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. 

Е.О. Дідоренка. 2019. Вип. 3 (87). С. 181-182. 
2
 Козюбра М.І. Принципи верховенства права і правової держави: єдність основних 

вимог. Наукові записки: юридичні науки. 2007. Том 64. С. 4-7. 
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мають бути з достатньою ясністю визначені законом; наявність громад-

ської довіри до судів як до гарантів справедливості; майже безперешко-

дну можливість доступу до суду; наявність судового контролю за втру-

чанням виконавчих органів у права людини; підпорядкованість судово-

му рішенню усіх органів держави і обов’язковість виконання його будь-

якими органами і посадовцями; можливість скасування вищим судом 

рішення нижчого суду, яке не набрало чинності; незмінність, неоспорю-

ваність остаточного судового рішення, що набрало чинності; невтру-

чання законодавчої влади у відправлення правосуддя; секулярність 

(світський характер) держави; забезпечення державою, у разі застосу-

вання смертельної зброї, швидкого й ефективного розслідування справи 

її органами, «аби підтримувати громадську довіру й дотримання ними 

верховенства права»
1
. 

На переконання А.М. Колодія, верховенство права є найбільш зна-

чущим та базовим принципом. На думку вченого, цей принцип означає, 

що не держава створює право, а навпаки, право є основою організації і 

життєдіяльності держави в особі її органів і посадових осіб, інших орга-

нізацій, а звідси випливає і твердження про те, що не держава надає 

права і свободи людині, а народ створює право, щоб насамперед обме-

жити ним державну владу. Адже, як стверджує правник, у правовій 

державі владі притаманні деякі межі, які вона не може переступити. 

Обмеженість влади у правовій державі створюється визнанням за осо-

бою непорушних і недоторканих прав, поділом влади, чітким визначен-

ням компетенції її структурних одиниць тощо
2
.  

Зміст принципу верховенства права в аспекті ст. 8 КПК, як ствер-

джує В.Г. Уваров, слід розкрити більш повно і доповнити такими поло-

женнями: 1) права і свободи людини, визначені в міжнародних правових 

актах, рішеннях ЄСПЛ та законах України, є непорушними. Усі сумніви 

щодо визначення обсягу і змісту прав людини тлумачаться і вирішують-

ся на користь прав людини; 2) процесуальна діяльність має здійснюва-

тися в такому порядку, формі й режимі, за яких втручання в  гарантова-

ні законом права і свободи людини зовсім не мало б місця або здійсню-

валося лише в передбачених законом випадках, в умовах крайньої необ-

хідності; 3) при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних 

законів, а також при офіційному тлумаченні норм, що визначають права 

і свободи людини, не допускається звуження змісту та обсягу існуючих 

                                                           
1
 Рабінович П.М. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького суду та Кон-

ституційного Суду України. Вісник Конституційного Суду України. 2006. № 1. С. 40-41. 
2
 Колодій А.М. Принципи права України: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 1998. 

С. 124. 
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прав і свобод людини
1
.      

Аналіз вищенаведеного дає підстави стверджувати, що при харак-

теристиці сутності принципу «верховенства права» вченими: 

а) категорично заперечується його ототожнення з верховенством зако-

ну; б) визнається його складність (комплексність), оскільки ним акуму-

люється ряд наскрізних фундаментальних засад та ідей, на яких має 

ґрунтуватися правова держава; в) констатується його прямий зв'язок з 

гарантіями прав і свобод людини, що лежать в основі цього принципу та 

визначають зміст і спрямованість діяльності органів публічної влади. 

Неабиякого впливу практики Страсбурзького суду зазнала і теорія 

юридичної відповідальності, яка, на наше переконання, збагатилася по-

ложеннями щодо: а) відповідальності держав за невиконання взятих на 

себе міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини; б) відпові-

дальності конкретних посадових і службових осіб органів державної 

влади за порушення норм міжнародного права; в) відповідальності осіб 

за невиконання постанов Суду Ради Європи. 

Так, Л.Г. Гусейнов доходить висновку, що держава визнається від-

повідальною за будь-яке міжнародно-протиправне діяння в галузі прав 

людини, яке присвоюється їй як такій. Порушення прав людини може 

бути викликане діяннями будь-якого органу (законодавчого, виконавчо-

го або судового) або представника, незалежно від його положення в 

державному механізмі, навіть якщо ці діяння являють собою «ultra 

vires» або зроблені в порушення національно-правових настанов. Між-

народний судовий або квазісудовий орган при встановленні факту по-

рушення не вказує, який національний орган влади відповідає за дане 

порушення, а констатує міжнародну відповідальність держави в цілому. 

Держава зобов'язана вживати всіх необхідних заходів, спрямованих 

проти порушень прав індивіда і з боку приватних осіб
2
. 

Як наголошує вчений, ЄСПЛ не дає конкретних вказівок державі-

правопорушнику щодо шляхів і засобів виправлення порушень та від-

новлення порушеного права, якщо навіть заявник подає відповідні про-

хання, наприклад змінити внутрішнє законодавство, скасувати неправо-

судний вирок тощо, однак держава, виконуючи конкретне рішення Суду 

Ради Європи, зобов'язана вжити також загальні заходи за межами дано-

го рішення. Це випливає як з обов'язку держави забезпечити, щоб її за-

                                                           
1
 Уваров В.Г. Застосування практики Європейського Суду з прав людини та норм 

міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального судочинства України: моног-

рафія / за заг. ред. В. М. Тертишника. Дніпропетровськ: ДДУВС; Ліра ЛТД, 2012. С. 217. 
2
 Гусейнов Л.Г. Відповідальність держав за порушення міжнародних зобов'язань у 
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конодавство та адміністративна практика відповідали Конвенції, так і з 

її обов'язку запобігати повторенню аналогічних порушень у майбутньо-

му. На цій основі в держав, що порушили свої зобов'язання за Європей-

ською конвенцією, виникають такі «повторні» зобов'язання: а) припи-

нити протиправне діяння; б) забезпечити повне відшкодування за всі 

наслідки цього діяння; в) забезпечити сатисфакцію, включаючи відпові-

дні гарантії неповторення аналогічних актів у майбутньому
1
. 

Слід констатувати, що правниками розробляються та пропонуються 

різні механізми притягнення до юридичної відповідальності осіб з підс-

тави неналежного виконання постанов Страсбурзького суду як в резо-

лютивній, так і мотивувальній його частинах. 

З погляду О.О Кочури, оскільки відповідно до Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ» за органом, відпові-

дальним за забезпечення представництва України в Суді Ради Європи та 

координацію виконання його рішень, закріплено право здійснювати кон-

троль за виконанням додаткових заходів індивідуального характеру, пе-

редбачених у рішенні суду, необхідним є доповнення глави 15 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення статтею, яка б передбачала 

адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог органу, 

відповідального за забезпечення представництва України в ЄСПЛ
2
. 

На переконання О.Р. Романишина, не викликає труднощів кваліфі-

кація злочину, передбаченого ч. 4 ст. 382 КК України у випадку невико-

нання фінансових зобов'язань за наслідками прийнятого рішення ЄСПЛ. 

Натомість виконання інших зобов'язань, які може містити резолютивна 

частина такого рішення, є проблематичним. Законодавець, встановивши 

кримінальну відповідальність за невиконання рішення ЄСПЛ шляхом 

застосування бланкетного виду диспозиції кримінально-правової норми, 

не врахував часткову відсутність законодавства щодо порядку виконан-

ня рішень ЄСПЛ. Як наслідок, у єдиному державному реєстрі судових 

рішень вироків за ч. 4 ст. 382 КК України немає, а невиконання рішень 

ЄСПЛ є однією із найбільш гострих проблем у цій сфері
3
. 

Розглядаючи питання відповідальності за регресним позовом дер-

жави внаслідок виконання рішень ЄСПЛ, Є.Б. Кубко зауважує про таке: 

                                                           
1
 Там само. С. 20. 
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1) передусім, необхідно визначити коло винних осіб, що не становить 

значних труднощів, якщо дотримуватися головного правила: винні в 

порушенні Конвенції особи мають бути чітко визначені в рішенні 

ЄСПЛ; 2) із суб’єктивної сторони порушення Конвенції, яке зафіксоване 

у рішенні ЄСПЛ, звичайно, повинно мати відповідну форму вини, яка 

встановлена в рішенні ЄСПЛ, яке не може бути переглянуте, піддане 

сумніву чи заперечене; 3) для відповідальності за регресним позовом 

повинні бути визначені в рішенні ЄСПЛ конкретні дії відповідних орга-

нів або відповідних посадових осіб чи юридичних або фізичних осіб 

приватного права. Такі дії мають бути чітко визначені в рішенні ЄСПЛ, 

хоча міра деталізації цих дій може бути доволі загальною; 4) має існува-

ти причинно-наслідковий зв’язок між діями осіб, які вказані в рішенні 

Європейського суду, щодо порушення Конвенції й негативними наслід-

ками для держави, пов’язаними з виконанням рішення ЄСПЛ. Відповід-

но не можна притягати до відповідальності за законом 2006 р. до того, 

коли відбудеться реальне виконання рішення ЄСПЛ
1
. 

В аспекті розглядуваної теорії переконані, що персональна відпові-

дальність службових та посадових осіб за порушення норм Конвенції є 

невід’ємним елементом механізму імплементації постанов ЄСПЛ в наці-

ональній правовій системі. На наш погляд, це дасть можливість запобігти 

системним порушенням прав і свобод людини, зменшити кількість скарг 

до Суду Ради Європи, а також забезпечить обов’язковість дотримання 

норм Конвенції з урахуванням правових позицій Страсбурзького суду.  

Така відповідальність може бути цивільно-правовою, дисциплінар-

ною, адміністративною чи кримінальною залежно від кваліфікації діян-

ня особи, яка порушила конвенційні норми, що має бути визначена ви-

ключно за результатами проведення незалежного, всебічного та ефекти-

вного розслідування
2
. 

Під впливом практики Страсбурзького суду була розвинута і теорія 

правового регулювання. Вважаємо, що збагачення цієї теорії відбулося 

передусім в частині юридичних засобів, за допомогою яких упорядко-

вуються суспільні відносини, в тому числі і системою ідей про вплив 

рішень ЄСПЛ на національну правову систему. 

 Висвітлюючи особливості діяльнісного способу позитивації при-

родного права у практиці Страсбурзького суду, С.П. Рабінович пропо-
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нує такі принципи оцінювання діяльності державно-юридичних інсти-

туцій, які перебувають у смисловому зв’язку з природно-правовими іде-

ями та концепціями: соціально-сутнісна спрямованість правового пі-

знання, ціннісний пріоритет антропосоціальної реальності перед держа-

вно-юридичними нормами, які мають цій реальності відповідати, засади 

справедливості, розумності й домірності. Засобами реалізації природно-

правових підходів у діяльності цього Суду, на думку правника, слугу-

ють соціально-цільове тлумачення правових явищ, а також звернення до 

критерію необхідності як засобу соціально-правового пізнання. Рішення 

ЄСПЛ, стверджує вчений, є прикладом того, як у процесі позитивації 

природно-правових положень та безпосередньої інтеграції концепцій 

юснатуралізму в реальну юридичну практику відбувається їх соціальна 

функціоналізація й інструменталізація
1
. 

Дослідження вченими юридичної природи актів Суду Ради Європи, 

на наш погляд, призвело до розширення уявлення про існуючі правові 

засоби упорядкування суспільних відносин, серед яких в доктрині права 

традиційно виокремлюють норми права, правовідносини, правові акти, 

акти безпосередньої реалізації норм права та інші засоби. Щоправда, з 

цього приводу, як наголошувалося нами в попередніх розділах роботи, 

немає одностайності, оскільки одні вчені називають рішення ЄСПЛ су-

довими прецедентами, а отже визнають за ними властивості норми пра-

ва, інші наголошують на правоінтерпретаційній чи правозастосовній 

природі таких актів, треті – на їх складній (дуальній) природі, яку поді-

ляємо і ми.  

Так, наприклад, з погляду Д.В. Кухнюк, практика Європейського 

суду з прав людини має природу судового прецеденту як для Європей-

ського суду, так і судів судової системи України
2
.  Підтримує таку по-

зицію і В.А. Капустинський, який стверджує, що діяльність Страсбурзь-

кого суду ґрунтується на самій Конвенції, розробленому, доопрацьова-

ному, прийнятому для внутрішнього користування Регламенті Суду та 

судових прецедентах – рішеннях, винесених раніше Європейським су-

дом та Комісією з прав людини
3
.  

З погляду Т.І. Дудаш, рішенням Страсбурзького суду притаманні 

усі ознаки правозастосовних актів
4
. Схожих висновків доходить і 

О.С. Волохов, яким наголошено, що акти ЄСПЛ, у яких формалізується 
                                                           

1
 Рабінович С.П. Природно-правові засади юридичного регулювання суспільних від-

носин в Україні: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.12. Львів, 2011. С. 19-20. 
2
 Кухнюк Д.В. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права 

України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ. 2008. С. 11. 
3
 Капустинський В.А. Зазнач. твір. С. 12.  

4
 Дудаш Т.І. Зазнач. твір. С. 124. 
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його практика, є актами тлумачення, що мають обов’язковий характер 

та повинні виконуватися судовими та іншими державними органами, 

виходячи із факту ратифікації Україною Конвенції 1950 року
1
.  

У свою чергу, В.В. Завальнюк стверджує, що з точки зору загальної 

теорії права рішення ЄСПЛ є правозастосовними актами, які, однак, по-

єднують у собі й певні властивості актів правоінтерпретаційних
2
. На 

комплексності рішень ЄСПЛ наголошує і С.В. Васильєв, за думкою яко-

го така комплексність зумовлена такими чинниками: а) правові позиції, 

що містяться в рішеннях Суду, мають нормативний характер; б) у рі-

шеннях дається тлумачення Конвенції і протоколів до неї; в) самі вони є 

правозастосовними, оскільки містять рішення у конкретній справі
3
. 

Узагальнення викладеного вище дозволяє дійти висновку, що під 

впливом практики ЄСПЛ на юридичну науку слід розуміти дію правових 

позицій Страсбурзького суду на доктринальну свідомість, результатом 

якої є поступова трансформація існуючої наукової парадигми з позити-

вістської на природно-правову та соціологічну, а також системи ціннос-

тей із акцентом на визнанні людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, 

недоторканості і безпеки найвищою соціальною цінністю, а також ідеї 

верховенства права. 

Підсумовуючи, слід констатувати, що практика Страсбурзького су-

ду вплинула на розвиток теорій правоутворення і джерел права, право-

вого регулювання, правових актів, правової поведінки, юридичної від-

повідальності, тлумачення норм права, правозастосування, правотвор-

чості, теорію верховенства права, суттєво збагативши їх. 

Аналіз щорічних кількісних показників випуску фахівців з вищою 

юридичною освітою в Україні (приблизно 30-35 тисяч осіб) дає підстави 

стверджувати про престижність такої освіти та попит на неї. Однак на-

скільки сучасною, з точки зору опанування здобувачами вищої освіти 

європейських стандартів захисту прав людини, була отримана така пра-

внича освіта, є питанням, що залишається актуальним. Вважаємо, що 

відповідь на нього можна дати лише після визначення реального стану 

впливу практики Суду Ради Європи на освітню діяльність відповідних 

закладів вищої освіти, що готують правників. 

Принагідно слід зазначити, що ще у 2004 році Комітет Міністрів 

                                                           
1
 Волохов О.С. Рішення Європейського суду з прав людини у системі джерел трудо-

вого права України. Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування 

практики Європейського суду з прав людини: зб. наук. статей Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Одеса, 15 вересня 2012 р.). Одеса: Фенікс; НУ «ОЮА». 2012. С. 467.  
2
 Завальнюк В.В. Зазнач. твір. 

3
 Васильєв С.В. Місце практики Європейського суду з прав людини в цивільному 

судочинстві України. Проблеми законності. 2012. Вип. 120. С. 72-73. 
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Ради Європи рекомендував державам-членам пересвідчитися в тому, що 

в рамках університетської освіти і професійної підготовки на націона-

льному рівні провадиться вивчення Конвенції та прецедентної практики 

Суду, і що така освіта й підготовка включені, зокрема: як елемент зага-

льної навчальної  програми для одержання диплома в галузі права; як 

елемент підготовчих програм при складанні іспитів на місцевому або 

загальнодержавному рівнях для отримання різноманітних правничих 

спеціальностей, а також первісної підготовки і підвищення кваліфікації 

суддів, прокурорів та адвокатів; як елемент програм первісної підготов-

ки та підвищення кваліфікації кадрів в інших сферах правозастосовчої 

діяльності (працівників правоохоронних органів чи служби безпеки, пе-

рсоналу пенітенціарних установ)
1
. 

Однак, як стверджує Л.М. Липачова, станом на 2005 рік прослідко-

вувався недостатній рівень професійної правосвідомості представників 

судових та правоохоронних органів України, а також адвокатів, спричи-

нений головним чином внаслідок браку правових знань стосовно рі-

шень, які ухвалюються Європейським судом з прав людини
2
.  

Подальша оцінка навчальних планів, що здійснювалася ОБСЄ у 2009-

2010 роках, вказує на те, що застосуванню міжнародних договорів, згода 

на які надана Верховною Радою України і які є частиною національного 

законодавства, приділялося недостатньо уваги. Окремої уваги, з погляду 

експертів, заслуговує вивчення Конвенції про захист прав людини та ос-

новоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, 

зважаючи на їхню роль у формуванні правопорядку сучасної Європи, а 

також на ту кількість справ, що надходять від громадян України до ЄСПЛ 

у зв’язку з порушенням їхніх прав, гарантованих Конвенцією
3
.  

Виходячи із зазначеного, в період до 2010 року, а це майже 13 років 

з моменту взяття Україною на себе міжнародних зобов’язань у сфері за-

хисту прав людини перед Радою Європи, стан вивчення положень Кон-

венції в їх інтерпретації Страсбурзьким судом слід визнати незадовіль-

ним. Наскільки змінилася ця ситуація за останні 5 років – вважаємо тим 

                                                           
1
 Рекомендація Rec (2004)4 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про 

роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній під-

готовці: Ухвалено на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_573. 
2
 Липачова Л.М. Реалізація конституційного права людини та громадянина на звер-

нення за захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини: монографія. 

Дніпропетровськ: Юрид. акад. М-ва внутр. справ; Ліра ЛТД, 2005. С. 149. 
3
 Стан юридичної освіти та науки в Україні (результати дослідження) / Координатор 

проектів ОБСЄ в Україні; Національний університет «Києво-Могилянська Академія. Київ, 

2009-2010. С. 163.   
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питанням, що потребує невідкладного з'ясування.   

З метою системного та ґрунтовного аналізу освітніх програм на-

вчання правників в Україні, на наш погляд, доцільним є їх розподіл на 

групи за напрямками підготовки фахівців, а саме для: а) органів публіч-

ної влади та недержавних установ і організацій у класичних університе-

тах; б) органів судової влади; в) здійснення адвокатської діяльності;  

г) правоохоронних органів. 

І зазначеного випливає, що передусім слід розглянути підхід до ім-

плементації норм Конвенції та практики Суду Ради Європи в навчаль-

ний процес юридичних факультетів класичних університетів.  

Ознайомлення з освітньо-професійною та освітньо-науковою про-

грамами за спеціальністю «Право», затвердженими в Київському націо-

нальному університеті ім. Т.Г. Шевченка
1
, дозволяє стверджувати, що 

при здобутті бакалаврського та магістерського освітнього ступеня прак-

тика ЄСПЛ як окрема нормативна дисципліна не вивчається, підтвер-

дженням чому слугує її відсутність серед обов’язкових компонентів 

обох освітніх програм.  

Разом з тим практика Страсбурзького суду вплетена в різні навча-

льні курси при вивченні окремих тем, пов’язаних із захистом прав лю-

дини, серед них: «Конституційно-правовий статус особи та громадянина 

в Україні», «Міжнародний захист прав людини», «Кримінальний про-

цес» (3-4 курс бакалаври); «Принципи виборчого права та міжнародні 

виборчі стандарти», «Порядок оскарження порушень виборчого законо-

давства та розгляду виборчих спорів», «Role of the ECHR in enforcing 

human right» (1 курс магістри). Варто зазначити, що для підготовки ма-

гістрів в університеті розроблено та затверджено окрему спеціалізацію 

«Європейські стандарти захисту основоположних прав людини», що-

правда переважна більшість дисциплін, що вивчається в її рамках, прис-

вячена соціальному захисту та пенсійному забезпеченню. 

 Дисципліною, що спрямована на поглиблення теоретичних та 

практичних знань здобувачів вищої освіти щодо практики Суду Ради 

Європи, є «Європейське судочинство з захисту прав людини». Однак 

вона вивчається лише в рамках підготовки фахівців за спеціальністю 

«Міжнародне право» в Інституті міжнародних відносин Київського уні-

верситету на другому (магістерському) ступені вищої освіти. Курс пе-

                                                           
1
 Освітньо-професійна програма «Право» на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. URL: 

https://law.knu.ua/ua/osvitnia-prohrama-bakalavrat; Освітньо-наукова програма «Право» на 

здобуття освітнього ступеня «магістр» Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка. URL: https://law.knu.ua/ua/osvitnia-prohrama-mahistr-pravo. 

https://law.knu.ua/ua/osvitnia-prohrama-bakalavrat
https://law.knu.ua/ua/osvitnia-prohrama-mahistr-pravo
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редбачає висвітлення основних принципів функціонування ЄСПЛ, його 

практики та правових позицій, аналіз рішень Страсбурзького Суду, що 

ухвалені проти України
1
.  

Аналіз навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викла-

даються на кафедрах юридичного факультету Харківського національ-

ного університету ім. В.Н. Каразіна
2
, дає підстави для таких висновків: 

1) знати судову практику, у тому числі рішення ЄСПЛ в конкретних 

кримінальних і цивільних справах різних країн, є одним із запланованих 

результатів вивчення дисципліни «Порівняльне судове право», що ви-

кладається для здобувачів освітнього ступеня «магістр». Водночас огляд 

затверджених тем, що передбачаються для вивчення в рамах цього на-

вчального курсу, дозволяє стверджувати про декларативність зазначеної 

мети, зважаючи на відсутність конкретних питань, пов’язаних з опану-

ванням практики Суду Ради Європи. Схожий підхід до побудови курсу 

застосовується і при формуванні навчальної дисципліни «Актуальні пи-

тання кримінального права». Водночас серед основних завдань навча-

льних дисциплін «Актуальні питання адміністративного права», «Акту-

альні проблеми конституційного права», «Актуальні питання цивільно-

го права» відсутні положення щодо необхідності опанування здобува-

чами вищої освіти результатів волевиявлення Страсбурзького суду як 

джерела національного права, що, як відомо, носить дискусійний харак-

тер в юридичній науці; 

2) незважаючи на те, що згідно з робочою програмою дисципліни 

«Кримінальний процес» студенти повинні знати судову практику, у то-

му числі рішення Конституційного Суду України, Європейського суду з 

прав людини, постанови Верховного Суду, вивчення рішень Страсбур-

зького суду як одного з джерел кримінально-процесуального права 

включено лише до теми № 2 «Кримінальне процесуальне право і кримі-

нальне процесуальне законодавство», що, на наш погляд, не дозволяє 

здобувачам вищої освіти повною мірою сформувати ґрунтовне уявлення 

про порядок урахування практики Суду Ради Європи при застосуванні 

кримінального процесуального  законодавства України. Схожа ситуація 

прослідковується і з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче 

право»; 

                                                           
1
 Навчальні курси кафедри порівняльного і європейського  права Інституту міжнаро-

дних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. URL:  

http://www.iir.edu.ua/education/international_law/comparative_law/courses. 
2
 Методичне та навчальне забезпечення юридичного факультету Харківського наці-

онального університету імені В. Н. Каразіна. URL: http://jurfak.univer.kharkov.ua/ 

kafedry/kaf_konst-prava/kmp_metod.php. 

http://www.iir.edu.ua/education/international_law/comparative_law/courses/
http://jurfak.univer.kharkov.ua/%20kafedry/kaf_konst-prava/kmp_metod.php
http://jurfak.univer.kharkov.ua/%20kafedry/kaf_konst-prava/kmp_metod.php
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3) навчальна дисципліна «Прецеденти Європейського суду з прав 

людини», що в своїй структурі уміщує три розділи, а саме: 

а) «Міжнародні стандарти та європейська система захисту прав люди-

ни», в рамках якого вивчаються питання щодо історії прийняття та по-

дальшого розвитку Конвенції та протоколів до неї, структури та повно-

важень Страсбурзького суду, його регламенту та порядку звернення до 

нього, правової природи рішень ЄСПЛ та порядку їх виконання; 

б) «Особисті права і свободи в рішеннях Європейського суду» (право на 

життя, заборона катувань, нелюдського та такого, що принижує гідність 

поводження і покарання, заборона рабства та примусової праці, право 

на свободу та особисту недоторканість, право на захист, право на повагу 

до приватного і сімейного життя); в) «Політичні, соціально-економічні 

та духовно-культурні права в рішеннях Європейського суду» (право на 

свободу думки, совісті і віросповідання, право на свободу вираження 

поглядів та свободу зібрань та об'єднання, право на вільні вибори, за-

хист права власності, право на освіту), пропонується для вивчення здо-

бувачам вищої освіти як вибіркова навчальна дисципліна лише на дру-

гому (магістерському) освітньому ступені; 

4) на першому (бакалаврському) ступені вищої освіти за спеціаль-

ністю «Міжнародне право» компетенція, порядок передачі і розгляду 

скарг ЄСПЛ фрагментарно вивчаються здобувачами вищої освіти лише 

в рамках вибіркової навчальної дисципліни «Європейська система захи-

сту прав людини» та нормативної дисципліни «Права людини в міжна-

родному праві»; 

5) слухачі магістратури, що навчаються за спеціальністю «Міжна-

родне право», мають змогу здобути знання про правові основи діяльно-

сті ЄСПЛ, організацію і порядок його функціонування, зміст індивідуа-

льної скарги та умови її прийнятності, здійснення провадження в ЄСПЛ, 

юридичну природу постанов та консультативних висновків ЄСПЛ в ра-

мках вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародне судо-

чинство», щоправда обсяг аудиторних годин на опанування теми «Ор-

гани міжнародного правосуддя з прав людини» на денній формі навчан-

ня складає всього чотири години. Аналіз компетенції і процедури розг-

ляду справ міжнародними судовими органами, зокрема ЄСПЛ, є за-

вданням магістерської нормативної дисципліни «Право міжнародної ві-

дповідальності». Однак огляд силабусу цього навчального курсу дозво-

ляє стверджувати про відсутність в його структурі окремих питань, при-

свячених вивченню особливостей провадження в Страсбурзькому Суді. 

Водночас слід зазначити, що питання правових основ діяльності ЄСПЛ, 

звернення до нього як правозахисного органу Ради Європи включені до 
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таких нормативних дисциплін, як «Право міжнародних організацій» та 

«Міжнародно-правові засади правозахисної діяльності», що є логічним 

та виправданим. 

Освітня бакалаврська програма підготовки правників у Національ-

ному університеті «Києво-Могилянська академія» поєднує в собі навча-

льні дисципліни вітчизняної моделі юридичної освіти й адаптовані кур-

си європейських та американських моделей правничих шкіл, з яких не 

більше 20% – нормативні, інші – вибіркові навчальні дисципліни. 

Знання практики ЄСПЛ на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти здобувачі отримують в рамках вивчення таких вибіркових навча-

льних курсів, як: а) «Права людини та їх захист», основним завданням 

якого є оволодіння певною системою загальнотеоретичних знань про 

права людини, умінням працювати з міжнародними та національними 

джерелами з прав людини, вмінням аналізувати практику забезпечення 

прав людини в Україні та користуватися національними та міжнарод-

ними механізмами захисту прав людини (2-й рік підготовки); 

б) «Європейське право з прав людини», в якому найбільша увага приді-

ляється системі захисту прав людини Ради Європи і, зокрема, Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод та практиці її засто-

сування Європейським судом з прав людини як одному з найголовніших 

механізмів захисту прав людини для України (3-й рік підготовки), а та-

кож нормативної дисципліни «Міжнародне право захисту прав люди-

ни», метою якої є забезпечити студентів базовими знаннями про міжна-

родно-правові універсальні та регіональні стандарти й механізми захис-

ту прав людини, розглянути способи імплементації міжнародного права 

з прав людини в законодавство України, в тому числі за допомогою 

аналізу справ Європейського Суду з прав людини (4-й рік підготовки)
1
.  

Загалом позитивно оцінюючи наявність дисциплін, якими передба-

чено опанування практики ЄСПЛ на кожному курсі бакалаврської про-

грами, починаючи з другого, все ж переконані, що такий навчальний 

курс, як «Міжнародне право захисту прав людини», який передбачений 

освітньою програмою як нормативний (обов’язковий), має бути вклю-

чено до переліку дисциплін вже з другого курсу навчання задля розу-

міння студентами ролі Конвенції про захист прав людини і основопо-

ложних свобод в її тлумаченні та застосуванні Страсбурзьким судом в 

національному механізмі захисту прав людини. 

Поглиблені знання юрисдикції Суду Ради Європи та порядку звер-

                                                           
1
 Бакалаврська програма «Право» Факультету правничих наук Національного уні-

верситету «Києво-Могилянська академія». URL: https://law.ukma.edu.ua/programs/ ba-

kalavrska-programa-pravo. 
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нення до нього здобувач вищої освіти Києво-Могилянської академії має 

можливість отримати в рамках магістерської програми. Однак слід за-

уважити, що всі спеціалізовані курси, пов’язані з практикою ЄСПЛ, від-

несені виключно до вибіркових, а отже здобуття знань про результати 

діяльності Страсбурзького суду та набуття умінь щодо їх урахування на 

національному рівні залежить виключно від бажання здобувача.  

Так, в рамках першого року підготовки магістра пропонуються для 

вивчення такі вибіркові дисципліни: 1) «Практичні аспекти звернень до 

ЄСПЛ», метою якої є надання студентам теоретичних знань та практич-

них навичок щодо представництва інтересів заявників в органах Ради 

Європи щодо їх скарг на порушення Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод; 2) «Прецедентне право ЄСПЛ», метою якої є 

навчити студентів використовувати прецеденти ЄСПЛ у правотворчості 

та у правозастосуванні, підготувати студентів до їх можливої роботи у 

судових та правоохоронних органах, а також науково-дослідної і викла-

дацької роботи; 3) «Застосування Європейської конвенції з прав людини 

та практики Страсбурзького суду у діяльності захисника», в рамках 

опанування якої відбувається вивчення положень Конвенції з прав лю-

дини та практики ЄСПЛ, що можуть бути застосовані захисником у 

кримінальному провадженні. 

На другому курсі підготовки слухачів магістратури практика ЄСПЛ 

є предметом вивчення в межах вибіркового курсу «Судова правотвор-

чість», завданням якого є поглиблене вивчення студентами проблем су-

дової правотворчості, формування вміння застосовувати досягнення рі-

зних наук в сфері судової правотворчості, навчання студентів викорис-

товувати світовий досвід у даній сфері, поєднати досягнення юридичної 

науки з практикою, підготовка студентів до участі в правотворчій дія-

льності органів державної влади та до науково-дослідної роботи. А та-

кож курсу «Принцип верховенства права та проблеми його реалізації», в 

якому значна увага приділяється аналізу основних вимог (складових) 

верховенства права, стану та перспектив вдосконалення гарантій і меха-

нізмів їх втілення у вітчизняну юридичну практику
1
. 

Переконані, що переважна частина із зазначених навчальних курсів 

мали б вивчатися здобувачами вищої освіти на 3 та 4 курсах бакалаврсь-

кої програми підготовки, зважаючи навіть на те, що ряд важливих пи-

тань, серед яких порядок звернення до Страсбурзького суду, його юрис-

дикційні повноваження, порядок урахування правових позицій ЄСПЛ, є 

                                                           
1
 Магістерська програма «Право» Факультету правничих наук Національного уні-

верситету «Києво-Могилянська академія». URL: https://law.ukma.edu.ua/programs/ magis-

terska-programa-pravo. 
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вкрай важливими як для практичної юридичної діяльності, що буде здій-

снюватися після отримання освітнього ступеня «бакалавр», так і подаль-

шого складання зовнішнього незалежного оцінювання з метою навчання 

на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Водночас вважаємо, що 

освітня програма підготовки магістра може бути доповнена й іншими не 

менш важливими вибірковими навчальними курсами, які б передбачали 

отримання знань та навичок застосування Конвенції з урахуванням пра-

вових позицій ЄСПЛ не тільки у кримінальному провадженні. 

Серед класичних університетів України найбільший вплив практи-

ки ЄСПЛ на освітню діяльність простежується на юридичному факуль-

теті Львівського національного університету ім. І. Франка.  

Аналіз затверджених робочих навчальних планів підготовки бака-

лаврів за спеціальністю «Право» дає можливість сформувати таку зага-

льну картину опанування здобувачами вищої освіти положень Конвен-

ції та практики Страсбурзького суду: 1) до нормативних навчальних ди-

сциплін 1-го курсу підготовки включено дисципліну «Міжнародні стан-

дарти захисту прав людини»; 2) серед вибіркових навчальних дисциплін 

2-го року навчання пропонуються для вивчення: «Вступ до практики 

ЄСПЛ»; «Права людини та їх захист в Україні»; «Дотримання прав лю-

дини в процесі кримінального переслідування: історично-правові аспек-

ти»; «Права людини: основні теорії та практика реалізації»; 3) на 3-му 

курсі підготовки фахівців поряд з нормативною навчальною дисциплі-

ною «Міжнародне публічне право» серед вибіркових дисциплін наявний 

навчальний курс «Захист права власності у практиці ЄСПЛ»; 4) до вибі-

ркових дисциплін 4-го року навчання включено курс «Право на справе-

дливий суд у практиці ЄСПЛ»
1
. 

Зазначене вказує на те, що програма підготовки фахівців-юристів 

побудована таким чином, щоб на кожному році навчання здобувачі ви-

щої освіти мали змогу долучитися до вивчення конвенційних норм у 

світлі практики Суду Ради Європи. Щоправда, ознайомлення з навчаль-

но-методичними матеріалами таких дотичних, на наш погляд, до прак-

тики ЄСПЛ навчальних дисциплін, як «Кримінально-виконавче право 

України», «Захист прав дитини: історико-правовий аспект», дозволяє 

дійти висновку про недостатню увагу розробників цих курсів до Конве-

нції про захист прав людини і основоположних свобод, а також рішень 

Страсбурзького суду, одне з яких, а саме «Сукачов проти України», ух-

валене за пілотною процедурою з питань умов ув’язнення, що вказує на 

                                                           
1
 Робочий навчальний план підготовки на 2019-2020 роки: спеціальність 081 Право; 

освітній ступінь: бакалавр. Львівський національний університет імені Івана Франка. 
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структурну проблему з цього питання в нашій державі. 

Слід зауважити, що ще у 2009 році П.М. Рабіновичем та Т.І. Дудаш 

було розроблено та запропоновано для впровадження в інших закладах 

вищої освіти навчальний курс «Практика ЄСПЛ».   

За задумом авторів, програма курсу в своїй структурі повинна мати 

загальну та спеціальну частини, яким передує вступ. У ньому, з погляду 

розробників, слід акцентувати на підставах і цілях вивчення Конвенції 

та практики її застосування Страсбурзьким судом у системі вітчизняної 

юридичної освіти, значенні цих знань для правотворчої, правотлумачної 

та правозастосовної діяльності юристів, охарактеризувати основні дже-

рела вивчення курсу, його структуру, особливості методики засвоєння 

навчального матеріалу та форми контролю знань студентів. 

Як наголошують вчені, у загальній частині курсу тема № 1 має бути 

присвячена детальній характеристиці Конвенції. У темі № 2 слід розк-

рити роль ЄСПЛ у формуванні, розвитку та впровадженні європейських 

праволюдинних стандартів, висвітлити порядок формування, склад і 

структуру Страсбурзького суду, його компетенцію, порядок і форми ді-

яльності (за Конвенцією та Регламентом Суду Ради Європи), охаракте-

ризувати юридичну природу рішень ЄСПЛ, їх вплив на законотворчу, 

конституційно-юрисдикційну й правозастосовну діяльність в Україні та 

інших державах-членах Ради Європи, докладно висвітлити право на 

звернення до ЄСПЛ та умови його реалізації. Належну увагу, за твер-

дженням розробників, слід приділити і характеристиці ролі Комітету 

Міністрів Ради Європи, що здійснює контроль за виконанням рішень 

Страсбурзького суду, а особливо – законодавчо врегульованому поряд-

ку виконання цих рішень в Україні. У темі № 3 предметом окремого ви-

вчення мають стати  методологічні засади та принципи правоінтерпре-

таційної та правозастосовної діяльності Суду Ради Європи
1
. 

У спеціальній частині курсу, з погляду правників, слід охарактери-

зувати зміст низки передбачених Конвенцією прав (в автономній інтер-

претації Суду), їх структуру (елементи), обов’язки держав-членів Ради 

Європи із забезпечення таких прав. Йдеться про: право на життя та за-

борону катувань (ст. 2 і 3 Конвенції); право на свободу та особисту не-

доторканність (ст. 5 Конвенції); право на справедливий судовий розгляд 

(ст. 6 Конвенції); захист права власності (ст. 1 Першого протоколу до 
                                                           

1
 Рабінович П.М., Дудаш Т.І. Навчальний курс «Практика Європейського суду з прав 

людини»: львівський досвід. Практика Європейського суду з прав людини: загальнотео-

ретичні дослідження / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ дер-

жавного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України / ред-

кол.: П.М. Рабінович (голов. ред.) та ін. Серія І. Дослідження та реферати. Вип. 21. Львів: 

Край, 2009. С. 140-148. 



Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні … 

359 

Конвенції) – тема 7; право на повагу до приватного й сімейного життя 

(ст. 8 Конвенції); свободу віросповідання (ст. 9 Конвенції); свободу ви-

раження поглядів (ст. 10 Конвенції); право на свободу об’єднань (ст. 11 

Конвенції); право на ефективний засіб правового захисту (ст. 13 Конве-

нції) і, нарешті, заборону дискримінації (ст. 14 Конвенції). Курс «Прак-

тика Європейського суду з прав людини», як стверджують автори, має 

чітко виражений комплексний, міждисциплінарний характер, оскільки 

спирається на знання як загальної теорії права, так і окремих галузей 

системи національного права, а також міжнародного публічного права. 

Тому найбільш прийнятним є його вивчення студентами-юристами саме 

останнього року навчання
1
. 

Загалом позитивно оцінюючи підхід вчених до структури та змісту 

запропонованого навчального курсу, все ж варто зауважити, що його 

вивчення має бути запроваджене не на останньому, а на третьому році 

підготовки бакалаврів, що пояснюється опануванням ними за перші два 

роки навчання не тільки загальної теорії права, але й значної частини 

галузевих наук, серед яких конституційне, адміністративне, криміналь-

не, цивільне право тощо. 

Поділяють такий підхід і розробники силабусу курсу «Практика 

ЄСПЛ» на 2020-2021 навчальний рік, якими є Д.А. Гудима та 

Т.І. Дудаш. Як зазначається в анотації до цього курсу, дисципліна 

«Практика Європейського суду з прав людини» є завершальною вибір-

ковою дисципліною зі спеціальності «Право» для освітньої програми 

бакалавра, що викладається в 5-му семестрі обсягом 3 кредити
2
. 

Однак переконані, що окрім вивчення здобувачами вищої освіти 

практики Страсбурзького суду та положень Конвенції, що дають уяв-

лення про зміст та обсяг конвенційних прав і свобод людини, не-

від’ємним елементом такого навчального курсу має бути окрема тема, 

присвячена методиці урахування правових позицій ЄСПЛ при ухваленні 

рішень суб’єктами, наділеними державно-владними повноваженнями. 

Відсутність саме таких знань та навиків у підсумку призводить до неко-

ректного чи нерелевантного використання результатів волевиявлення 

ЄСПЛ в національній юридичній діяльності.  

Водночас вважаємо, що на четвертому році підготовки не зайвим 

буде включення до вибіркових дисциплін робочого навчального плану 

спеціалізованих навчальних курсів задля більш поглибленого вивчення 

                                                           
1
 Там само. 

2
 Гудима Д.А., Дудаш Т.І. Силабус курсу «Практика Європейського суду з прав лю-

дини» 2020-2021 навчального року. URL: https://law.lnu.edu.ua/vybirkovi-navchalni-

dystsypliny. 

https://law.lnu.edu.ua/vybirkovi-navchalni-dystsypliny
https://law.lnu.edu.ua/vybirkovi-navchalni-dystsypliny
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практики Суду Ради Європи з питань, які необхідні для майбутніх прав-

ників, враховуючи обрану ними спеціалізацію подальшої юридичної ді-

яльності (кримінально-правову, цивільно-правову тощо). 

Огляд робочих навчальних планів підготовки магістрів за спеціаль-

ністю 081 «Право» дозволяє стверджувати, що у Львівському націона-

льному університету ім. І. Франка вивчення практики ЄСПЛ передбаче-

но лише на 2 курсі навчання з такими особливостями: 1) дисципліна 

«Проблеми застосування практики ЄСПЛ у кримінальному праві» ви-

вчається тільки слухачами за освітньо-науковою програмою «Публічно-

правовий напрямок» як нормативна (обов’язкова) дисципліна; 

2) дисципліна «Практика ЄСПЛ» пропонується для вивчення слухачам 

за освітньо-науковою програмою «Приватно-правовий напрямок» як 

вибіркова навчальна дисципліна спеціалізації; 3) при підготовці магіст-

рів за різними спеціалізаціями ситуація є такою: а) за спеціалізаціями 

«Юрисдикційні способи захисту порушених прав та інтересів», «Юри-

дична служба у сфері соціального захисту та охорони довкілля», «Про-

куратура», «Нотаріат», «Інтелектуальна власність», «Корпоративне пра-

во» вивчення практики ЄСПЛ окремим курсом не передбачено; б) за 

спеціалізацією «Правосуддя і судове адміністрування» серед вибіркових 

дисциплін передбачено курс «Проблеми застосування адміністративни-

ми судами практики ЄСПЛ»; в) за спеціалізацією «Адвокатура» до ви-

біркових навчальних дисциплін віднесено лише курс «Проблеми засто-

сування практики ЄСПЛ у кримінальному праві»; г) за спеціалізацією 

«Юридичне забезпечення євроінтеграції України» до вибіркових дисци-

плін включено навчальні курси «Національні та міжнародні процедури 

захисту від дискримінації та порушення прав людини» та «Європейські 

стандарти права на приватність»
1
.  

Зазначене дозволяє стверджувати, що: 1) підготовка магістрів за 

освітньо-науковою програмою, тобто майбутніх науково-педагогічних 

працівників, загалом відбувається з вивченням практики Суду Ради Єв-

ропи, щоправда не виправданим уважаємо викладання однієї й тієї ж ди-

сципліни, а саме «Практика ЄСПЛ», при здобутті як бакалаврського, так і 

магістерського освітнього ступеня, а також її віднесення до вибіркових 

дисциплін; 2) підготовка магістрів за спеціалізаціями «Юрисдикційні 

способи захисту порушених прав та інтересів» та «Прокуратура» безза-

перечно вимагає включення до відповідних робочих навчальних планів 

таких важливих курсів, як «Проблеми застосування адміністративними 

                                                           
1
 Робочий навчальний план підготовки на 2019-2020 роки: спеціальність 081 Право; 

освітній ступінь: магістр. Львівський національний університет імені Івана Франка. URL: 

https://law.lnu.edu.ua/academics/master. 

https://law.lnu.edu.ua/academics/master
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судами практики ЄСПЛ» та «Проблеми застосування практики ЄСПЛ у 

кримінальному праві», що неодмінно сприятиме підвищенню рівня фа-

хової кваліфікації здобувачів вищої освіти; 3) невиправданим уважаємо 

обмеження спеціалізації «Адвокатура» включенням до неї лише дисцип-

ліни «Проблеми застосування практики ЄСПЛ у кримінальному праві» 

як вибіркової, зважаючи на те, що сфера правозахисної діяльності таких 

фахівців не обмежується лише кримінальними провадженнями. 

Всебічне опанування практики ЄСПЛ та її включення до різних на-

вчальних дисциплін й спеціалізованих курсів підготовки правників у 

Львівському національному університеті ім. І. Франка є невипадковим, 

адже в даному регіоні нашої держави створена та ефективно діє Львів-

ська лабораторія прав людини і громадянина Національної академії 

правових наук України під керівництвом видатного вченого – доктора 

юридичних наук, професора, академіка Академії правових наук України 

Рабіновича Петра Мойсейовича. Значна частина наукових праць лабо-

раторії, як відомо, присвячена дослідженню юридичної природи прак-

тики Страсбурзького суду. 

Вивчення практики ЄСПЛ як окремої вибіркової начальної дисцип-

ліни здійснюється й студентами юридичного факультету Ужгородсько-

го національного університету, щоправда це відбувається в рамках во-

сьмого (останнього) семестру 4-го року підготовки бакалаврів. Особли-

вістю побудови цього навчального курсу вбачаємо у тому, що з 15 тем, 

які передбачені його структурою, перші п’ять, а саме: «Природа 

ЄКПЛ», «Структура і організація ЄСПЛ», «Процедура розгляду справ 

ЄСПЛ», «Тлумачення Конвенції ЄСПЛ», «Юридична природа і порядок 

виконання рішень ЄСПЛ», вивчаються лише в рамках лекційних занять 

та самостійної роботи.  

Разом з тим, з метою опанування здобувачами вищої освіти поло-

жень Конвенції в їх інтерпретації Страсбурзьким судом права і свободи 

людини, що перебувають під захистом Ради Європи, об’єднано в групи, а 

саме: статті 2, 5 Конвенції та статті 2, 4 Протоколу № 4 (тема 6); статті 3 

та 4 Конвенції (тема 7); статті 6, 13 Конвенції та статтю 2 Протоколу № 7 

(тема 8); стаття 7 Конвенції та стаття 4 Протоколу № 7 (тема 9); статті 8 

та 12 Конвенції (тема 10); статті 9 та 10 Конвенції (тема 11); стаття 11 

Конвенції  (тема 12); стаття 14 Конвенції та стаття 5 Протоколу № 7 до 

Конвенції (тема 13); стаття 1 Протоколу № 1 до Конвенції (тема 14); 

стаття 3 Протоколу № 7 до Конвенції (тема 15)
1
. 

                                                           
1
 Програми навчальних дисциплін кафедри адміністративного, фінансового та інфо-

рмаційного права Ужгородського національного університету. URL: 

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/33. 

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/33
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Зазначений підхід до побудови навчального курсу, з одного боку, 

сприяє формуванню системних знань у сфері захисту прав і свобод лю-

дини на регіональному (європейському) рівні, з іншого, зважаючи на ві-

дведений час для вивчення кожної із зазначених тем (1-2 аудиторні го-

дини), вказує на поверхневий підхід до опанування змісту та обсягу мо-

жливостей людини та їх захисту з боку Ради Європи. 

Принагідно зазначимо, що кафедрою конституційного права та по-

рівняльного правознавства Ужгородського національного університету 

студентам пропонується альтернативна вибіркова дисципліна «Захист 

людини у Європейському суді з прав людини», що також, як і поперед-

ньо зазначений навчальний курс, передбачається для вивчення у вось-

мому семестрі 4 курсу підготовки бакалаврів.  

Слід відзначити іншу структуру цього навчального курсу, до якого 

включено такі теми: «Загальна характеристика Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод»; «ЄСПЛ: порядок формування, 

структура та юрисдикція»; «Процедура розгляду справ ЄСПЛ та поря-

док виконання його рішень»; «Особливості тлумачення норм Європей-

ської конвенції»; «Роль прецеденту в діяльності ЄСПЛ»; «Проблема за-

стосування прецедентів ЄСПЛ українськими судами»; «Основні конце-

пції, що визначають зміст «права на справедливий суд» у статті 6 Кон-

венції»; «Особливості статті 8 Конвенції «право на повагу до приватно-

го і сімейного життя»»; «Застосування положень статті 3 Конвенції «за-

борона катування»»; «Застосування положень статті 5 Конвенції право 

на свободу та особисту недоторканість»»; «Концепція приватного життя 

в мережі Інтернет»: «прецедентне право ЄСПЛ»; «Зобов’язання держав 

у боротьбі з насильством та іншою злочинною або незаконною діяльніс-

тю в Інтернеті»; «Захист прав дітей: практика ЄСПЛ»; «Використання 

інформаційних технологій у діяльності суду»; «Правила заповнення фо-

рмуляру заяви до ЄСПЛ»
1
. 

Вважаємо, що такий підхід до побудови навчального курсу зміщує 

акцент отримання знань щодо результатів правоінтерпретаційної та 

правозастосовної діяльності Суду Ради Європи по кожній зі статей Кон-

венції на юрисдикцію самого Страсбурзького суду та порядок звернення 

до нього. 

Первинні знання щодо правової природи рішень ЄСПЛ, як одного з 

джерел міжнародного права, студенти юридичного факультету, які на-

вчаються за спеціальністю 081 «Право», отримують в ході опанування 

                                                           
1
 Робочі програми навчальних дисциплін кафедри конституційного права та порівня-

льного правознавства Ужгородського національного університету. URL: 

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/20295. 

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/20295
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навчальної дисципліни «Міжнародне право», що викладається в першо-

му семестрі 3 курсу підготовки та завершується складанням екзамену
1
. 

Більш поглиблене вивчення Конвенції про захист прав людини та осно-

воположних свобод здійснюється на магістерському рівні вищої освіти 

в рамках опанування навчальної дисципліни «Кримінально-правова 

охорона прав та законних інтересів людини і громадянина: національні 

та міжнародні аспекти»
2
. 

Проведений аналіз освітніх програм та навчально-методичних ма-

теріалів підготовки правників в класичних університетах України дає 

підстави стверджувати про різні підходи закладів вищої освіти до ви-

вчення положень Конвенції та практики Суду Ради Європи здобувачами 

вищої освіти. Така ситуація, на наш погляд, дозволяє констатувати реа-

льність принципу автономії закладів вищої освіти, про яку йдеться в За-

коні України «Про вищу освіту», що ухвалений у 2014 році в рамках 

проведення освітньої реформи. 

Дія практики ЄСПЛ на підготовку фахівців-юристів є відчутною і в 

найбільш відомих в Україні юридичних закладах вищої освіти.  

Так, при підготовці бакалаврів за спеціальністю 081 «Право» в На-

ціональному університеті «Юридична академія України ім. Я. Мудрого» 

однією з навчальних дисциплін виступає «Європейська конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод та практика її застосу-

вання», потреба в опануванні якої, як зазначається в програмі, з одного 

боку, викликана необхідністю неухильного дотримання прав людини в 

Україні, як це передбачено ст. 3 Конституції України, а з другого – не-

обхідністю сумлінного виконання Україною (pacta sunt servanda) міжна-

родно-правових зобов’язань перед Радою Європи, в рамках якої укладе-

но Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. У сво-

їй структурі ця дисципліна уміщує дев’ять тем, а саме: «Історія ство-

рення та загальна характеристика Європейської конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод», «Структура та процедури 

ЄСПЛ», «Провадження в ЄСПЛ та особливості тлумачення ним конве-

нції про захист прав людини і основоположних свобод», «Імплементація 

в Україні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», 

«Права, пов’язані з особистою недоторканістю людини», «Право на 

справедливий судовий розгляд», «Право на повагу до приватного та сі-

                                                           
1
 Робочі програми навчальних дисциплін кафедри міжнародного права Ужгородсь-

кого національного університету. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/2529. 
2
 Робочі програми навчальних дисциплін кафедри кримінального права і процесу 

Ужгородського національного університету. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/ 

infocentre/4405. 

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/2529
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/%20infocentre/4405
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мейного життя. Свобода віросповідання», «Свобода вираження поглядів 

та свобода мирних зібрань та об’єднання», «Права вразливих верств на-

селення»
1
, опанування яких достатньою мірою дає загальне уявлення 

про чинний Страсбурзький механізм захисту прав і свобод людини на 

регіональному (європейському) рівні. 

Слід зазначити, що розробниками цього навчального курсу приді-

лено увагу і такому важливому питанню, як порядок застосування суда-

ми України Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-

бод та актів її тлумачення ЄСПЛ, що, як випливає з результатів нашого 

дослідження, часто упускається науково-педагогічними працівниками 

при розробці подібних навчальних курсів.  

Юрисдикція ЄСПЛ, його устрій, процедура звернення до нього є 

тими наскрізними питаннями, що також включені до бакалаврської на-

вчальної дисципліни «Міжнародне право».  

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на першому рівні вищої 

освіти за спеціальністю «Міжнародне право», опановують структуру, 

компетенцію, порядок звернення та ухвалення рішень ЄСПЛ в рамках 

вивчення навчальної дисципліни «Судові системи та порівняльне судове 

право»
2
. 

Аналіз каталогу № 1 вибіркових навчальних дисциплін першого рі-

вня вищої освіти дає підстави стверджувати, що здобувачі освітнього 

ступеня «бакалавр» можуть отримати додаткові знання щодо практики 

Страсбурзького суду при обранні для вивчення таких навчальних кур-

сів:  а) «Судове право», що дозволяє здобувачам вищої освіти ознайо-

митися з актами міжнародних судових установ як джерелами судового 

права, а також з’ясувати порядок виконання і застосування практики 

ЄСПЛ
3
, «Верховенство права» (підготовка за спеціальністю «Право»); 

                                                           
1
 Програма навчальної дисципліни «Європейська конвенція про захист прав людини 

і основоположних свобод та практика її застосування» / уклад.: М.В. Буроменський, 

В.М. Стешенко. Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2011. 12 

с. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/PROGRAMS_2012/Pr_0042.pdf. 
2
 Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з 

навчальної дисципліни «Судові системи та порівняльне судове право» (напрям підготовки 

«Міжнародне право», перший (бакалаврський) освітній рівень) для студентів ІІ курсу ден-

ної форми навчання / уклад.: Л.М. Москвич, І.В. Назаров, І.В. Юревич та ін. Харків: Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. 45 с. 
3
 Програма навчальної дисципліни «Судове право» (галузь знань 08 «Право», пер-

ший (бакалаврський) освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність 081 «Право») для 

студентів ІV курсу денної форми навчання Інституту підготовки кадрів для органів юсти-

ції / уклад.: Л.М. Москвич, І.В. Назаров, О.М. Овчаренко та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. 

Я. Мудрого, 2015. 12 с. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/ 

PROGRAMS_2015/Pr_125.pdf. 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/PROGRAMS_2012/Pr_0042.pdf
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/%20PROGRAMS_2015/Pr_125.pdf
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б) «Європейська конвенція з прав людини та практика її застосування» 

(підготовка за спеціальністю «Міжнародне право»); в) «Практика ЄСПЛ 

як джерело права» (для студентів-клініцистів наскрізного модулю 

«Юридична клініка» (підготовка за спеціальностями «Право», «Міжна-

родне право»)
1
. 

Питання діяльності Страсбурзького суду та особливості виконання 

його рішень органічно включені і до деяких нормативних навчальних 

дисциплін магістерського рівня освіти.  

Так, наприклад, однією з тем навчального курсу «Організація робо-

ти адвокатури України», що викладається для слухачів магістратури 1 

курсу денної форми навчання Інституту підготовки кадрів для органів 

юстиції України та господарсько-правового факультету, є «Особливості 

участі адвоката в конституційному судочинстві та у Європейському суді 

з прав людини», в рамках якої вивчаються питання щодо повноважень 

адвоката при розгляді справ у ЄСПЛ, особливості доказової діяльності 

адвоката у ЄСПЛ, роль адвоката на стадії виконання рішень ЄСПЛ
2
. Рі-

шення Страсбурзького суду вивчаються слухачами магістратури факу-

льтету правосуддя в рамках опанування дисципліни «Теорія та практика 

застосування цивільного процесуального законодавства». 

Варто зауважити, що в Національному університеті «Юридична 

академія України ім. Я. Мудрого» юрисдикційні повноваження Суду 

Ради Європи, його рішення та порядок звернення до нього більш широ-

ко пропонуються для вивчення як вибіркові навчальні дисципліни саме 

слухачам магістратури.  

Підтвердженням цьому слугують такі навчальні курси, що включе-

ні до каталогу № 2 вибіркових навчальних дисциплін другого (магістер-

ського) рівня за спеціальністю «Право»: 1) «Питання кримінального 

права в практиці Європейського Суду з прав людини» (профілі освітніх 

програм «Прокурор у кримінальному провадженні», «Правосуддя та су-

дова діяльність», «Нотаріат та виконавче провадження»); 2) «Застосу-

вання норм міжнародного права у національному правопорядку Украї-
                                                           

1
 Каталог №1 вибіркових навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня 

(ВНД БР) 2019-2020 н.р.: затверджено рішенням Вченої ради університету від 19 квітня 

2019 року протокол № 11; введено в дію наказом ректора Національного університету 

«Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» № 103 від 23.04.2019. URL: 

https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/0%9B%D0%9E%D0%93-1.FR12.pdf. 
2
 Програма навчальної дисципліни «Організація роботи адвокатури України» (галузь 

знань 08 «Право», другий (магістерський) освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність 

081 «Право») для студентів І курсу денної форми навчання Інституту підготовки кадрів 

для органів юстиції України та господарсько-правового факультету / уклад.: Т.Б. Вільчик, 

А.В. Іванцова, Я.О. Ковальова. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. 10 с. 

URL:  http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/ PROGRAMS_2015/Pr_128.pdf. 

https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/0%9B%D0%9E%D0%93-1.FR12.pdf
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ни» (профілі освітніх програм «Досудове розслідування», «Юридичний 

антикорупційний менеджмент», «Міжнародне публічне право»); 

3) «Практика ЄСПЛ у цивільному судочинстві» (профіль освітньої про-

грами «Судове адміністрування та судова діяльність»); 4) «Право на 

справедливий судовий розгляд у цивільному процесі» (профіль освіт-

ньої програми «Цивільне судочинство»); 5) «Забезпечення права на 

справедливий суд у кримінальному провадженні» (профілі освітніх про-

грам «Правосуддя та судова діяльність», «Нотаріат та виконавче прова-

дження»); 6) «Міжнародне правосуддя» (профіль освітньої програми 

«Адвокатура»/«Адвокатська діяльність»). 

Слід зауважити, що за спеціальністю «Міжнародне право» до ката-

логу № 2 (магістерського) рівня включено лише такий вибірковий на-

вчальний курс, як «Процедура розгляду справ Європейським судом з 

прав людини» (профіль освітньої програми «Міжнародне право»). Вод-

ночас цим же каталогом серед вибіркових навчальних дисциплін на-

скрізного модулю «Юридична клініка» (для студентів-клініцистів) пе-

редбачений навчальний курс «Практика ЄСПЛ як джерело права»
1
. 

Зазначене дає можливість стверджувати, що практика Суду Ради 

Європи включена для вивчення не тільки в рамках опанування дисцип-

лін міжнародно-правової та кримінально-правової спрямованості, але й 

цивільно-правової, що, на наше переконання, сприяє розширенню знань 

здобувачів вищої освіти у сфері захисту прав людини. 

Практика ЄСПЛ значною мірою включена і до ряду навчальних ди-

сциплін, що викладаються в Національному університеті «Одеська 

юридична академія», який готує правників для адвокатури, прокурату-

ри, слідства та інших органів публічної влади. Серед них: «Використан-

ня практики ЄСПЛ в кримінальному провадженні», «Права людини в 

сфері кримінальної юстиції», «Міжнародний захист прав людини», 

«Практика ЄСПЛ», «Захист прав юридичний осіб в ЄСПЛ», «Права лю-

дини в Україні», «Міжнародне правосуддя», «Міжнародно-правові ме-

ханізми захисту прав людини», «Основи міжнародно-правових стандар-

тів прав людини», «Практика ЄСПЛ у цивільному судочинстві»
2
.  

Із зазначеного витікає, що правові позиції Страсбурзького суду ши-

роко імплементовані в навчальний процес кафедрами університету. 
                                                           

1
 Каталог № 2 вибіркових навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня 

(ВНД МР) 2019-2020 н.р.:  затверджено рішенням Вченої ради університету від 19 квітня 

2019 року протокол № 11; введено в дію наказом ректора Національного університету 

«Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» № 103 від 23.04.2019. URL: 

https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/КАТАЛОГ-2.FR12.pdf. 
2
 Кафедри Національного університету «Одеська юридична академія». URL: 

http://onua.edu.ua/ua/201-kafedry-ukr?layout=blog. 
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Водночас невиправданим уважаємо відсутність відповідних спецкурсів 

з практики ЄСПЛ на кафедрі кримінального права, а також адміністра-

тивного і фінансового права.    

Наявність окремих навчальних дисциплін з вивчення практики 

Страсбурзького суду простежується і в програмах закладів вищої освіти, 

де підготовка юристів не є основним напрямком освітньої діяльності. 

Так, відповідно до плану підготовки бакалаврів Національного уні-

верситету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 

«Право» серед дисциплін за вибором студентів передбачено навчальний 

курс «Практика ЄСПЛ», в рамках якого студенти мають можливість 

опанувати практичне значення основ теорії прав людини, дослідити фо-

рми та моделі юридичної діяльності в сфері прав людини, зрозуміти ме-

ханізм застосування Європейської конвенції; оволодіти знаннями щодо 

прийнятності заяв в ЄСПЛ; проаналізувати практику ЄСПЛ щодо Укра-

їни, навчитися аналізувати правові питання в сфері захисту прав люди-

ни і основоположних свобод в Україні
1
. Водночас нелогічним уважаємо 

відсутність тем, присвячених захисту прав людини з боку ЄСПЛ, у на-

вчальній дисципліні «Міжнародний захист прав людини»
2
.  

На юридичному факультеті Тернопільського національного еконо-

мічного університету однією з дисциплін підготовки здобувачів вищої 

освіти другого ступеня вищої освіти (магістр) за спеціальністю «Право» 

та «Міжнародне право» є «Прецедентна практика ЄСПЛ в національно-

му судочинстві»
3
. Незважаючи на доволі дискусійну назву зазначеного 

начального курсу, до його змісту включено теми, що пов’язані з захода-

ми індивідуального та загального характеру, які вживаються державою 

на виконання рішень Суду Ради Європи, а також юридичною природою 

пілотних рішень ЄСПЛ. 

Актуальною в умовах сьогодення видається бакалаврська програма з 

права, що розроблена та затверджена в Українському католицькому уні-

верситеті. Особливістю цієї ціннісно орієнтованої освітньої програми за 
                                                           

1
 Анотація навчальної дисципліни «Практика Європейського Суду з прав людини»  

Національного університету біоресурсів і природокористування України. URL:  

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/14-05_5_semestr_pratkika_ies.pdf. 
2
 Анотація навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав людини» Національ-

ного університету біоресурсів і природокористування України. URL:   

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/14-05_5_semestr_zahist_prav_lyudini.pdf. 
3
 Робоча програма з дисципліни «Прецедентна практика Європейського суду з прав 

людини в національному судочинстві» підготовки магістрів спеціальності 081 «Право», 

293 «Міжнародне право»: затверджена деканом юридичного факультету та проректором 

Тернопільського національного економічного університету 30.08.2019. URL: 

https://www.tneu.edu.ua/opp/uf/pravo/pravo_magistr/pretsendentna_praktyka_espl_ prav_ liu-

dyny_v_natsionbalnomy_sudochynstvi/work.pdf. 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/14-05_5_semestr_pratkika_ies.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u213/14-05_5_semestr_zahist_prav_lyudini.pdf
https://www.tneu.edu.ua/opp/uf/pravo/pravo_magistr/pretsendentna_praktyka_espl_%20prav_%20liudyny_v_natsionbalnomy_sudochynstvi/work.pdf
https://www.tneu.edu.ua/opp/uf/pravo/pravo_magistr/pretsendentna_praktyka_espl_%20prav_%20liudyny_v_natsionbalnomy_sudochynstvi/work.pdf
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спеціальністю «Право» є те, що усі навчальні дисципліни розподілені на 

три категорії: а) базові юридичні дисципліни (45%); б) дисципліни за ви-

бором студента (30%); в) дисципліни світоглядного ядра (25%). Водночас 

слід наголосити на тому, що навчальні курси «Права людини. Міжнарод-

ні стандарти» (2 курс) та «Право Ради Європи. Практика ЄСПЛ» (3 курс, 

англ. мовою)
1
 віднесені до базових юридичних дисциплін. 

До обов’язкових дисциплін магістерської програми з права віднесе-

но навчальний курс «Захист прав людини в ЄСПЛ». В той же час студе-

нтам університету пропонується широкий перелік вибіркових навчаль-

них курсів, серед яких «Застосування практики ЄСПЛ в адміністратив-

ному судочинстві», «Свобода від катувань, жорстокого та такого, що 

принижує гідність поводження: міжнародні стандарти», «Застосування 

практики ЄСПЛ в цивільному судочинстві»
2
. Переконані, що до перелі-

ку вибіркових дисциплін для слухачів магістратури доцільно було б 

включити такі навчальні курси, як «Урахування практики ЄСПЛ у кри-

мінальному провадженні», «Питання кримінального права в практиці 

Страсбурзького суду». 

Системна імплементація практики ЄСПЛ в навчальний процес про-

слідковується при підготовці та підвищенні кваліфікації працівників 

апарату судів, а також суддів різних інстанцій в Національній школі су-

ддів України.  

Як зазначає Т. Фулей, Національною школою суддів України забез-

печений «багатосходинковий» механізм з вивчення Конвенції та прак-

тики ЄСПЛ, який охоплює обов’язкові тренінги як «базові», так і «спе-

ціалізовані», альтернативні дистанційні навчальні курси та інформацій-

ні матеріали для самостійного опрацювання, що покликане сприяти до-

триманню суддями конвенційних гарантій прав людини при здійсненні 

правосуддя в Україні. Серед розроблених тренінгів особливе місце за-

ймають два «базові» курси – для суддів загальних та адміністративних 

судів. «Базовість» цих курсів означає, що судді-учасники до їх прохо-

дження мали б оволодіти певним мінімальним теоретичним рівнем (під 

час спеціальної підготовки в Національній школі суддів України чи са-

мостійно), необхідним для складання кваліфікаційного іспиту
3
.  

Оскільки, як зауважує правник, основне завдання тренінгів з темати-

                                                           
1
 Бакалаврська програма з права Українського католицького університету. URL: 

http://law.ucu.edu.ua/bakalavrat. 
2
 Магістерська програма з права Українського католицького університету. URL: 

http://law.ucu.edu.ua/bazovi-dystsypliny/; http://law.ucu.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny. 
3
 Фулей Т. Впровадження практики ЄСПЛ у суддівську освіту: методичні підходи. 

Слово Національної школи суддів України. 2017. № 3 (20). С. 26. 

http://law.ucu.edu.ua/bakalavrat/
http://law.ucu.edu.ua/bazovi-dystsypliny/
http://law.ucu.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny/
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ки Конвенції та практики ЄСПЛ – розвиток навичок правильного засто-

сування положень Конвенції при здійсненні правосуддя, то для досяг-

нення цього завдання учасники повинні розуміти дію конвенційного ме-

ханізму захисту прав, яка розкривається через рішення ЄСПЛ. Для цієї 

мети розробники дійшли висновку про необхідність попереднього опра-

цювання учасниками рішень ЄСПЛ до проходження тренінгів. Це стало 

однією з особливостей усіх курсів тематики Конвенції, як «базових», так 

і «спеціалізованих». Для кожного тренінгу підібрано по 5-8 рішень 

ЄСПЛ. Альтернативною формою навчання тренінгам, наголошує 

Т. Фулей, є проходження дистанційного навчання, для чого Національ-

ною школою суддів України розроблено та впроваджено 4 дистанційних 

навчальних курси з тематики Конвенції, присвячені застосуванню Кон-

венції у цивільному судочинстві, під час судового розгляду та досудово-

го розслідування та курс для суддів адміністративних судів
1
. 

Слід наголосити, що практика Суду Ради Європи широко включена 

Національною школою суддів України до програм підготовки безпосе-

редньо самих суддів. Так, наприклад, в стандартизованій програмі під-

готовки суддів окружних адміністративних судів передбачено такі важ-

ливі для вивчення теми: «Застосування судами принципів адміністрати-

вного судочинства у світлі практики ЄСПЛ», «Практика ЄСПЛ у спра-

вах, які стосуються спорів державних службовців», «Практика ЄСПЛ 

щодо застосування ст. 8 Конвенції з питань доступу до правосуддя у 

справах, що стосуються довкілля»
2
. 

У свою чергу, в стандартизовану програму підготовки суддів судо-

вих палат у кримінальних справах апеляційних судів в апеляційних 

округах включені такі питання: «Урахування практики ЄСПЛ щодо на-

лежної вмотивованості вироку», «Практика ЄСПЛ щодо гарантування 

прав неповнолітніх за ст. 5, 6, 8 Конвенції про захист прав людини і ос-

новоположних свобод», «Міжнародні стандарти забезпечення прав лю-

дини при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій: практика 

ЄСПЛ», «Застосування Конвенції з прав людини і основоположних сво-

бод та практики Європейського суду з прав людини у кримінальному 

судочинстві. Рішення ЄСПЛ проти України за статтями 5 та 6 ЄКПЛ», 

«Практика ЄСПЛ щодо забезпечення права на захист в аспекті статей 3, 

5, 6 ЄКПЛ», «Практика ЄСПЛ щодо екстрадиції та інших форм міжна-

                                                           
1
 Там само.   

2
 Стандартизована програма підготовки суддів окружних адміністративних судів 

Національної школи суддів України. URL: http://nsj.gov.ua/files. 

http://nsj.gov.ua/files/1543926155%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD.pdf
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родного співробітництва у кримінальному провадженні»
1
. 

Практика ЄСПЛ достатньою мірою включена і до планів підготовки 

працівників апарату судів. Підтвердженням цьому слугують затвердже-

ні плани підготовки керівників апаратів місцевих (окружних) та апеля-

ційних судів, помічників суддів і консультантів місцевих загальних 

(окружних) та апеляційних судів, секретарів, головних і провідних спе-

ціалістів місцевих (окружних) та апеляційних судів, судових розпоряд-

ників місцевих та апеляційних судів, секретарів судового засідання міс-

цевих (окружних) та апеляційних господарських судів та інших праців-

ників апарату суду.  

Зазначеними вище категоріями працівників суду вивчаються пи-

тання щодо: а) застосування Конвенції про захист прав людини і осно-

воположних свобод та практики ЄСПЛ в національній судовій практиці; 

б) захисту права власності в практиці ЄСПЛ (ст. 1 протоколу № 1 до 

ЄКПЛ зі змінами, внесеними Протоколом № 11); в) порядку виконання 

рішень ЄСПЛ в Україні. Закон України «Про виконання рішень та за-

стосування практики ЄСПЛ»; г) правових позицій ЄСПЛ, викладених в 

його рішеннях, що набули статусу остаточних; д) підстав звернення до 

ЄСПЛ, порядку звернення та зміст заяви
2
. 

Аналіз програм підготовки суддів та планів підготовки працівників 

апарату суду, дає підстави дійти висновку, що у випадку коли випуск-

ник закладу вищої освіти України має недостатній рівень знання щодо 

Конвенції та практики Страсбурзького суду, то такі знання він отримає 

при подальшій підготовці у відповідних регіональних школах суддів.   

Слід відзначити кількість та змістовну наповнюваність навчально-

наукових матеріалів Національної школи суддів України, які викорис-

товуються в процесі підготовки правників, серед них: «Застосування 

Європейської конвенції з прав людини при розгляді в судах господарсь-

ких справ» (посібник для суддів); «Застосування практики ЄСПЛ в ад-

міністративному судочинстві» (роздаткові матеріали); «Застосування 

практики ЄСПЛ в адміністративному судочинстві» (науково-

методичний посібник для суддів); «Застосування практики ЄСПЛ при 

здійсненні правосуддя» (науково-методичний посібник для суддів); «За-

стосування в Україні європейських стандартів протидії жорстокому по-

                                                           
1
 Стандартизована програма підготовки суддів судових палат у кримінальних спра-

вах апеляційних судів в апеляційних округах Національної школи суддів України. URL: 

http://nsj.gov.ua/files. 
2
 Типові плани підготовки працівників апаратів судів, затверджені ректором Націо-

нальної школи суддів України. URL: http://nsj.gov.ua/pidgotovka-pratsivnikiv-aparativ-

sudiv/tipovi-plani-2019-rik. 

http://nsj.gov.ua/files/1543928871%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%20-%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0.pdf
http://nsj.gov.ua/pidgotovka-pratsivnikiv-aparativ-sudiv/tipovi-plani-2019-rik/
http://nsj.gov.ua/pidgotovka-pratsivnikiv-aparativ-sudiv/tipovi-plani-2019-rik/
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водженню і безкарності» (посібник для суддів); «Стаття 8 Конвенції: 

стандарти застосування при здійсненні правосуддя» (посібник) та інші
1
.  

До освітньо-професійних програм підготовки майбутніх фахівців 

адвокатської діяльності також включено ряд дисциплін, що орієнтовані 

на вивчення практики Страсбурзького суду.  

Так, наприклад, студентами Академії адвокатури України 3-го року 

підготовки обов’язково вивчається навчальний курс «Міжнародно-

правові механізми захисту прав людини», в рамках якого здобувачі ви-

щої освіти знайомляться з положеннями Конвенції про захист прав лю-

дини і основоположних свобод, особливостями її тлумачення і застосу-

вання в національному правопорядку, організацією та юрисдикцією 

ЄСПЛ, процедурою звернення до нього, реформою Євросуду, порядком 

виконання рішень ЄСПЛ в Україні, в тому числі у справах «Бурмич та 

інші проти України», «Бочан проти України № 2», заходами індивідуа-

льного та загального характеру, що вживаються державою на виконання 

рішень ЄСПЛ, функціями Комітету Міністрів Ради Європи щодо конт-

ролю за виконанням рішень Страсбурзького суду. Практика ЄСПЛ 

включена для вивчення і до таких вибіркових навчальних курсів підго-

товки бакалаврів за спеціальністю «Право» та «Міжнародне право», як 

«Право міжнародних договорів», «Судові системи і порівняльне судове 

право» (2-й рік підготовки) «Міжнародне гуманітарне право» (4-й рік 

підготовки)
2
.  

Разом з тим серед вибіркових компонентів освітньо-наукової про-

грами другого (магістерського) рівня вищої освіти передбачені для ви-

вчення такі навчальні дисципліни, як «Право міжнародної відповідаль-

ності» та «Міжнародне правосуддя»
3
, опанування яких, у разі вибору, 

також дозволить слухачам магістратури розширити свій світогляд щодо 

ролі і місця практики Суду Ради Європи в системі джерел права. 

До окремої групи дослідження слід віднести відомчі заклади вищої 

освіти, що готують фахівців-юристів як для правоохоронних органів, 

так і інших органів публічної влади на базі юридичних факультетів.  

Огляд відповідних освітніх програм дозволяє стверджувати, що для 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора в Національній 

академії прокуратури України запроваджено спеціальний курс «Прак-

                                                           
1
 Наукові посібники Національної школи суддів України. URL: 

http://nsj.gov.ua/science/prints/890. 
2
 Робочі програми навчальних дисциплін Академії адвокатури України. URL:   

https://aau.academy/course-programmes. 
3
 Освітньо-наукова програма «Міжнародне право» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Академії адвокатури України. URL: https://aau.academy/documents. 

https://aau.academy/course-programmes/
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тика Європейського суду з прав людини в прокурорській діяльності». 

Особливістю цього курсу є включення до переліку тем окремих питань, 

що пов’язані з проблемами застосування практики ЄСПЛ в діяльності 

органів прокуратури, релевантності застосування практики ЄСПЛ та 

національного законодавства, проблем виконання рішень ЄСПЛ та ролі 

прокуратури у цьому процесі
 1
. 

Однією з актуальних навчальних дисциплін підготовки прокурорів, 

яка була запроваджена в навчальний процес Національної академії про-

куратури України у 2014 році, є «Європейські стандарти діяльності про-

курора поза кримінальною юстицією». Опанування цієї дисципліни до-

зволяє з’ясувати особливості формування європейських стандартів дія-

льності прокурора у поза кримінальному провадженні ЄСПЛ на підставі 

ЄКПЛ, підходи ЄСПЛ до визначення змісту права на справедливий су-

довий розгляд, право на змагальність сторін, право на рівноправність 

сторін та доступу до правосуддя у контексті діяльності прокурора у поза 

кримінальному провадженні; позиції ЄСПЛ щодо участі прокурора у 

сімейних справах
2
. Щоправда наразі, після реформування цього навча-

льного закладу, зазначена дисципліна не викладається. 

У рамках підвищення кваліфікації прокурорів результати волевияв-

лення Страсбурзького суду опановуються при вивченні таких навчаль-

них курсів: «Права людини та міжнародні стандарти в сфері захисту 

прав людини», ««Впровадження практики Європейського суду з прав 

людини в прокурорську діяльність»
3
. 

Аналіз освітніх програм та навчально-методичних матеріалів закла-

дів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, вказує на те, що 

практика ЄСПЛ як окрема навчальна дисципліна не передбачена для 

вивчення майбутніми правоохоронцями. Проте варто зазначити, що 

правові позиції Суду Ради Європи включені до дисциплін, які пов’язані 

із захистом прав людини.   

Так, наприклад, курсантами та слухачами заочної форми навчання 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ практи-

                                                           
1
 Програма навчальної дисципліни для спеціальної підготовки кандидатів на посаду 

прокурора «Практика Європейського суду з прав людини в прокурорській діяльності» На-

ціональної академії прокуратури України. Київ, 2019. 34 с. URL:  http://napu.com.ua/ 

spc/2019/ESPL/Programa_ESPL.pdf. 
2
 Київець О.В. Європейські стандарти діяльності прокурора поза кримінальною юс-

тицією: навч.-метод. комплекс. Київ: Видавничий центр Національної академії прокурату-

ри України, 2014. 24 с. 
3
 Навчальні дисципліни для підвищення кваліфікації прокурорів:  Національна ака-

демія прокуратури України. URL: http://napu.com.ua/uk/pidvishhennya-

kvalifikatsiyi/navchalni-dystsypliny. 

http://napu.com.ua/%20spc/2019/ESPL/Programa_ESPL.pdf
http://napu.com.ua/%20spc/2019/ESPL/Programa_ESPL.pdf
http://napu.com.ua/uk/pidvishhennya-kvalifikatsiyi/navchalni-dystsypliny/
http://napu.com.ua/uk/pidvishhennya-kvalifikatsiyi/navchalni-dystsypliny/
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ка Страсбурзького суду вивчається при опануванні дисциплін «Забезпе-

чення прав і свобод людини в правоохоронній діяльності», «Міжнарод-

но-правові стандарти захисту прав людини», «Міжнародне право», а 

слухачами магістратури, що є поліцейськими, при вивченні таких дис-

циплін як «Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяль-

ності», «Захист та дотримання прав і свобод людини в діяльності Націо-

нальної поліції», «Правозастосування».  

Разом з тим рішення ЄСПЛ по різним категоріям справ включені до 

навчально-методичних матеріалів дисциплін, що викладаються кафед-

рою кримінального процесу, а саме: «Кримінальний процес» (для бака-

лаврів), «Контроль і нагляд в професійній діяльності», «Доказування в 

кримінальному провадженні» (для слухачів магістратури).  

Як окрема нормативна навчальна дисципліна «Практика ЄСПЛ» 

вивчається лише при здобутті другого (магістерського) освітнього сту-

пеня студентами юридичного факультету Дніпропетровського держав-

ного університету внутрішніх справ
1
. Водночас переконані, що перелік 

питань, який затверджений для вивчення, є доволі звуженим, зважаючи 

на те, що окрім загальних питань розуміння юрисдикції Суду Ради Єв-

ропи до робочої програми дисципліни включені лише положення статей 

3 та 5 Конвенції, а також особливості забезпечення прав окремих кате-

горій людей. 

На бакалаврському рівні вищої освіти Харківського національного 

університету внутрішніх справ обов’язковими дисциплінами 2-го курсу 

підготовки є «Міжнародне право», в рамках якої вивчаються питання, 

що присвячені ЄСПЛ, а також навчальний курс «Міжнародний захист 

прав людини», складовою якого є тема «Система захисту прав людини в 

рамках Ради Європи». Значення рішень ЄСПЛ для кримінальної проце-

суальної діяльності вивчається в рамках дисципліни «Кримінальний 

процес»
2
. 

Ознайомлення з правовими позиціями Страсбурзького суду перед-

бачено і при вивченні дисципліни «Кримінальний процес» курсантами 

Національної академії внутрішніх справ, які здобувають базову вищу 

освіту за спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність». 

Практика Суду Ради Європи включена до таких тем: «Засади криміна-

льного процесу», «Процесуальні строки і витрати. Відшкодування шко-

                                                           
1
 Практика Європейського Суду з прав людини: робоча програма навчальної дисцип-

ліни. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. 19 с. URL 

: https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/ student/ nmm/2020/kzpd/r24.3.pdf. 
2
 Каталог освітніх програм Харківського національного університету внутрішніх 

справ. URL:  http://univd.edu.ua/uk/dir/1941/katalog-osvitnikh-program. 

https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/%20student/%20nmm/2020/kzpd/r24.3.pdf
http://univd.edu.ua/uk/dir/1941/katalog-osvitnikh-program
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ди у кримінальному процесі», «Заходи забезпечення кримінального 

провадження». Європейська система забезпечення прав людини (Конве-

нція та практика ЄСПЛ) є невід’ємною частиною бакалаврського навча-

льного курсу «Міжнародно-правові стандарти з прав людини». 

На магістерському ступені вищої освіти вивчення питань, 

пов’язаних зі Страсбурзьким судом та його рішеннями, передбачено при 

опануванні дисциплін «Міжнародне публічне право», «Захист та дотри-

мання прав людини у правоохоронній діяльності», «Захист та дотри-

мання прав людини у професійній діяльності»
1
. Аналіз практики ЄСПЛ 

щодо дотримання положень ст. 6 Конвенції, а також опанування міжна-

родних стандартів процедури затримання та взяття під варту здійсню-

ється слухачами магістратури при вивченні навчальної дисципліни «До-

казування в кримінальному провадженні»
2
. 

Водночас слід наголосити, що практику Суду Ради Європи не 

включено для вивчення та аналізу до ряду навчальних дисциплін, що 

передбачені для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «доктор 

філософії» за спеціальністю «Право». Серед таких дисциплін, напри-

клад: «Актуальні проблеми адміністративного права та процесу», «Ак-

туальні проблеми кримінального права» тощо. Невиправданим уважає-

мо і відсутність питань, пов’язаних з ЄСПЛ, у таких навчальних дисци-

плінах першого (бакалаврського) ступеня освіти, як «Кримінально-

виконавче право», «Обмеження прав на свободу у діяльності Націона-

льної поліції». 

До позитивних зрушень відомчих закладів вищої освіти МВС Укра-

їни, в аспекті вивчення практики Суду Ради Європи, слід віднести роз-

роблені та затверджені програми підвищення кваліфікації патрульних, 

слідчих, дільничних та інших категорій поліцейських, до нормативної 

(обов’язкової) частини яких включено курс «Права людини. Верховенс-

тво права». В рамках цієї дисципліни системно вивчаються правові по-

зиції ЄСПЛ щодо тлумачення положень тих статей Конвенції, які сис-

темно порушуються правоохоронцями, а саме: ст. 3 «Заборона катуван-

ня», ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканість», ст. 8 «Право 

на особисте і сімейне життя».  

Однак, на наше переконання, зважаючи на існуючу кількість скарг 
                                                           

1
 Навчально-методичне забезпечення Національної академії внутрішніх справ. URL:   

https://dn.naiau.kiev.ua/course/index.php?categoryid=214. 
2
 Доказування в кримінальному провадженні: робоча програма з навчальної дисцип-

ліни для здобувачів ступеня вищої освіти магістр відповідно до програми підготовки фа-

хівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування ННІ № 1 

НАВС. 2017. URL: https://dn.naiau.kiev.ua/pluginfile.php/37491/mod_resource/content/ 

1/rpnd_dkp.pdf. 

https://dn.naiau.kiev.ua/course/index.php?categoryid=214
https://dn.naiau.kiev.ua/pluginfile.php/37491/mod_resource/content/%201/rpnd_dkp.pdf
https://dn.naiau.kiev.ua/pluginfile.php/37491/mod_resource/content/%201/rpnd_dkp.pdf
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на дії та рішення працівників поліції, що подаються до ЄСПЛ за останні 

роки, обсяг такого навчального курсу має бути збільшений з 4-х до мі-

німум 8-и академічних годин. Вжиття таких заходів з боку закладів ви-

щої освіти вимагається у затвердженому Урядом України «Плані захо-

дів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 

2020 року», в якому визначено необхідність включення до програми на-

вчання та перепідготовки працівників правоохоронних органів окремого 

предмета з питань стандартів та практики ЄСПЛ у справах проти Украї-

ни щодо порушення процесуальних аспектів статей 2 і 3 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод
1
. 

Проведений аналіз навчально-методичних матеріалів, з допомогою 

яких забезпечується освітня діяльність закладів вищої освіти, дає підс-

тави стверджувати про різний ступінь впливу практики ЄСПЛ на підго-

товку правників, що обумовлюється такими чинниками: а) орієнтацією 

закладів вищої освіти на сферу подальшої діяльності своїх випускників; 

б) наявністю на кафедрах закладів вищої освіти фахівців, до сфери нау-

кових інтересів яких входить практика Страсбурзького суду; в) реаліза-

ція закладами вищої освіти визначених законодавством автономних 

можливостей; г) залежність освітніх програм закладів вищої освіти з пі-

дготовки правників чи програм підвищення їх кваліфікації від політики 

міністерств або відомств, яким такі заклади підпорядковані; д) вклю-

чення практики ЄСПЛ як окремої навчальної дисципліни переважно до 

освітніх програм підготовки магістрів
2
. 

Зважаючи на все вищезазначене, під впливом практики Суду Ради 

Європи на юридичну освіту пропонується розуміти дію правових пози-

цій ЄСПЛ на правосвідомість та поведінку учасників освітнього проце-

су, передусім науково-педагогічних працівників, які залучені до підго-

товки правників та правоохоронців у закладах вищої освіти, в результаті 

чого практика Страсбурзького суду включається до освітніх програм пі-

дготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальностями 

«Право» та «Правоохоронна діяльність» як окрема навчальна дисциплі-

на чи складова інших навчальних дисциплін, предметом вивчення яких 

є міжнародні стандарти прав людини і основоположних свобод, а також 

їх реалізація в діяльності судових і правоохоронних органів України та 

правозахисних інституцій. 
                                                           

1
 План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 

2020 року: Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 

р. № 1393-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/42/f451893n18.pdf. 
2
 Завгородній В.А. Вплив практики Європейського Суду з прав людини на юридич-

ну освіту в Україні. Вісник Південного регіонального центру Національної академії право-

вих наук України. 2017. № 10. С. 230. 
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Враховуючи важливу роль та значення практики Страсбурзького 

суду у становленні України як правової держави, переконані, що її ви-

вчення здобувачами в закладах вищої освіти має відбуватися у такому 

порядку: 1) первинне отримання знань про роль практики ЄСПЛ в наці-

ональному правопорядку має відбуватися при опануванні базових на-

вчальних дисциплін підготовки бакалавра, серед яких «Теорія держави і 

права», «Конституційне право», що вивчаються на 1 та 2 курсі підготов-

ки; 2) перелік обов’язкових компонентів освітньої програми бакалавр 

має бути доповнений навчальною дисципліною «Практика ЄСПЛ та її 

вплив на юридичну діяльність в Україні» обсягом 90 академічних годин 

(3 кредити), що має вивчатися здобувачами вищої освіти на 3-му році 

підготовки (див. додаток 1); 3) передбачити вивчення практики Суду 

Ради Європи при опануванні всіх навчальних дисциплін, присвячених 

захисту або гарантіям прав і свобод людини в Україні; 4) включити 

практику Страсбурзького суду до тем тих дисциплін бакалаврської про-

грами, в рамках яких вивчається порядок обмеження прав та/або свобод 

людини на національному рівні (передусім, кримінальний та адмініст-

ративний процес, адміністративна відповідальність, кримінально-

виконавче право, цивільний процес); 5) на останньому (4-му) році під-

готовки бакалавра серед вибіркових дисциплін передбачити вузькоспе-

ціалізовані навчальні курси, які б сприяли більш глибокому ознайом-

ленню здобувачами вищої освіти з практикою Страсбурзького суду; 

6) на другому (магістерському) ступені вищої освіти, з урахуванням 

спеціалізації програм здобувачів, передбачити обов’язкові навчальні 

курси з вивчення практики Страсбурзького суду. Такими навчальними 

дисциплінами, зокрема, мають бути: «Урахування практики ЄСПЛ в 

кримінальному провадженні»; «Питання практики ЄСПЛ в криміналь-

ному праві»; «Роль практики Страсбурзького суду при здійсненні адмі-

ністративного судочинства» тощо; 7) з метою належної підготовки здо-

бувачів ступеня вищої освіти «доктор філософії» за спеціальністю 

«Право» до ключових дисциплін освітньої програми, серед яких «Акту-

альні проблеми адміністративного права та процесу», «Актуальні про-

блеми кримінального права» тощо, включити теми, що присвячені пи-

танням дотримання положень Конвенції про захист прав людини і осно-

воположних свобод у світлі практики Суду Ради Європи. 

Запропонований вище підхід до включення практики Страсбурзь-

кого суду в навчальний процес підготовки правників загалом кореспон-

дується з проектом Концепції розвитку юридичної освіти, в п. 2.6 «Зміст 

освітніх програм для здобувачів вищої юридичної освіти» якого наго-

лошується, що освітні програми та навчальні плани мають розроблятися 
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із залученням представників правничих спільнот та повинні відобража-

ти процеси і тенденції, які мають місце в правозастосуванні, а саме ви-

користання та огляд рішень національних та міжнародних судів, зокре-

ма практики ЄСПЛ, її включення в освітній процес відповідно до реко-

мендацій Ради Європи
1
.  

Ця ідея знаходить свій розвиток і в проекті Концепції вдосконален-

ня правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника від-

повідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії, 

в п. 21 якої йдеться про таке: «Враховуючи, що Конвенція про захист 

прав людини і основоположних свобод є основним орієнтиром для за-

хисту прав людини в Європі, а також те, що Конвенція стала складовою 

частиною національної правової системи, і зважаючи на зобов'язання 

України вживати заходів з метою гарантії довгострокової ефективності 

системи контролю, встановленої Конвенцією, слід гарантувати, щоб ви-

вчення Конвенції та практики ЄСПЛ повною мірою увійшло до навча-

льних програм правничих шкіл не тільки як самостійна дисципліна, але 

й як компонент кожної юридичної дисципліни (кримінального права, 

цивільного права тощо) для того, щоб випускники правничих шкіл, не-

залежно від спеціалізації, були свідомі умов застосування Конвенції у 

своїй галузі»
2
. 

 

 

5.3. Вплив практики Європейського суду з прав людини на 

правотворчість в Україні 

 

Імплементація Конвенції про захист прав людини і основополож-

них свобод та практики ЄСПЛ в національній правовій системі є одним 

із магістральних напрямків державної політики, що носить комплексний 

характер. Невід’ємним елементом цього напрямку беззаперечно є вне-

сення змін до чинного законодавства, що суперечить чи не відповідає 

конвенційним положенням в їх тлумаченні Страсбурзьким судом. 

Як слушно наголошує Т.В. Росік, міжнародне становище держави, 

рівень і характер взаємин з іншими державами та міжнародними органі-

заціями здійснює істотний вплив на правотворчість, що є зовнішньопо-

                                                           
1
 Концепція розвитку юридичної освіти Міністерства освіти і науки України. URL: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/koncepciya-vdoskonalennya-pravnichoyi-

yuridichnoyi-osviti-dlya-fahovoyi-pidgotovki-pravnika. 
2
 Концепція вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки 

правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії. URL: 

https://uba.ua/documents/2016%20-%200-%20Education%20Concept.pdf. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/koncepciya-vdoskonalennya-pravnichoyi-yuridichnoyi-osviti-dlya-fahovoyi-pidgotovki-pravnika
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/koncepciya-vdoskonalennya-pravnichoyi-yuridichnoyi-osviti-dlya-fahovoyi-pidgotovki-pravnika
https://uba.ua/documents/2016%20-%200-%20Education%20Concept.pdf
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літичним фактором
1
. 

Вважаємо, що вплив практики Суду Ради Європи на національну 

правотворчість найбільшою мірою відображається в результатах такої 

діяльності, а саме в прийнятті органами державної влади нормативно-

правових актів, першим з яких є Закон України «Про виконання рішень 

та застосування практики ЄСПЛ»
2
, що є точкою відліку в цьому питан-

ні. Зазначений акт Українського парламенту недаремно називають спе-

ціальним законом, адже його призначення передусім зводиться до за-

безпечення виконання Україною взятих на себе міжнародних зо-

бов’язань перед Радою Європи у сфері захисту прав людини. Внесення 

змін до чинного законодавства та практики його застосування є першим 

визначеним в ст. 13 цього Закону заходом загального характеру, що 

спрямований на усунення зазначеної в постанові ЄСПЛ системної про-

блеми та її першопричини. 

З цього приводу доречною видається позиція Ю.Ю. Берестнєва, який 

наголошує, що рішення ЄСПЛ здійснюють все більший вплив на націо-

нальні правові системи європейських держав. За період існування Страс-

бурзького контрольного механізму держави-учасники Конвенції вживали 

різні заходи загального характеру, передусім вносячи за підсумками роз-

гляду скарг в ЄСПЛ відповідні корективи у своє законодавство
3
.  

Підтвердженням вищезазначеного є ті суттєві зміни, що вносилися  

до національного законодавства державами-членами Ради Європи на 

виконання рішень Страсбурзького суду.  

Так, в Австрії було змінено кримінально-процесуальний кодекс; у 

Бельгії – внесено поправки до кримінального кодексу та в законодавст-

во про бродяжництво; в Німеччині – змінено положення кримінально-

процесуального кодексу, що стосуються досудового тримання під вар-

тою, вжито різних заходів щодо прискорення розгляду кримінальних і 

цивільних справ та юридично визнано зміну статі; в Нідерландах – вне-

сено зміни до кодексу про військові злочини і в законодавство про три-

мання під вартою осіб, що страждають психічними захворюваннями; в 

Ірландії спрощено процедуру судового розгляду та створено системи 

цивільно-правової допомоги і консультацій; в Італії – введено в дію но-

                                                           
1
 Росік Т.В. Фактори правотворчості та їх різновиди: теоретико-правовий аспект. На-

уковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2013. Випуск 

23. Ч. І. Том 1. С. 97. 
2
 Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав люди-

ни: Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. 

№ 30. Ст. 260. 
3
 Берестнев Ю.Ю. Влияние практики Европейского Суда по правам человека на ре-

формирование национальных правовых систем. Российская юстиция. 2001. № 12. С. 65. 
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вий кримінально-процесуальний кодекс, згідно з яким змінено порядок 

тримання під вартою; в Швеції прийнято законодавство, що регулює 

видачу дозволів на будівництво, та введено порядок судового перегляду 

рішень уряду; Швейцарія внесла зміни до кодексу про військові злочи-

ни і повністю переглянула організацію судової системи та процедуру 

кримінального правосуддя стосовно федеральної армії, а також кримі-

нальний кодекс в частині, що стосується позбавлення волі у виправних 

центрах; в Сполученому Королівстві змінені закони в таких сферах, як: 

свобода інформації, захист особистого життя, тюремні правила, законо-

давство про психіатричну допомогу і виплату компенсації за несправед-

ливе правосуддя
1
. 

Принагідно слід зазначити, що під впливом практики Страсбурзь-

кого суду відбулися певні зміни і в законодавстві України. Водночас, 

зважаючи на відсутність ефективного підходу в цьому напрямку держа-

вної діяльності, який би характеризувався системністю та послідовніс-

тю, вбачаємо за доцільне з’ясувати його особливості та недоліки. 

Передусім варто зауважити, що в результаті дії практики Суду Ради 

Європи на правосвідомість українських парламентарів було змінено ряд 

положень Основного Закону України в частині здійснення правосуддя. 

Підтвердженням цьому слугує нова редакція ст. 129 Конституції Украї-

ни, в частині першій якої зазначається про те, що суддя, здійснюючи 

правосуддя, є незалежним та керується принципом верховенства права
2
.  

Як відомо, ЄСПЛ у своїх рішеннях неодноразово наголошував на 

важливості цього принципу для національного правопорядку, що корес-

пондується з положеннями преамбули Конвенції про захист прав люди-

ни і основоположних свобод. 

Так, у рішенні по справі «Совтрансавто-Холдинг проти України» 

Страсбурзький суд, посилаючись на свою попередню практику у справі 

«Брумареску проти Румунії», повторює, що відповідно до його преце-

дентної практики право на справедливий судовий розгляд, гарантоване 

ст. 6 парагр. 1, повинно тлумачитися в світлі преамбули Конвенції, яка 

проголошує верховенство права як елемент спільної спадщини держав-

учасниць. Одним з основних елементів верховенства права є принцип 

правової певності, який серед іншого передбачає, що у будь-якому спорі 

рішення суду, яке вступило в законну силу, не може бути  поставлено 

                                                           
1
 Права человека: постоянная задача Совета Европы / пер. с англ. Москва: Права че-

ловека, 1996. С. 13-14. 
2
 Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 

1996 року (зі змінами внесеними станом на 03.09.2019). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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під сумнів
1
. 

У постанові у справі «Михайлюк та Петров проти України» ЄСПЛ 

нагадує, що вираз «згідно із законом» насамперед вимагає, щоб оскар-

жуване втручання мало певну підставу в національному законодавстві; 

він також стосується якості відповідного законодавства і вимагає, щоб 

воно було доступне відповідній особі, яка, крім того, повинна передба-

чати його наслідки для себе, а також це законодавство повинно відпові-

дати принципу верховенства права
2
.  

Аналіз інших положень ст. 129 Конституції України дає підстави 

стверджувати, що деякі з них були також скореговані парламентом під 

впливом практики Суду Ради Європи, зокрема такі основні засади судо-

чинства, як: а) розумні строки розгляду справи судом; б) обов’язковість 

судового рішення. 

Питання розумності строків розгляду справи піднімалося ЄСПЛ ще 

у 1987 році. Так, у рішенні у справі «Бараона проти Португалії» («Bar-

aona v. Portugal») Судом наголошувалося, що розумність строку судово-

го розгляду має визначатися з огляду на конкретні обставини з ураху-

ванням критеріїв, сформованих у практиці ЄСПЛ, зокрема комплексно-

сті справи, поведінки заявника та поведінки відповідних державних ор-

ганів
3
. 

У справах проти України Суд Ради Європи також неодноразово 

констатував порушення цього принципу: 1) у справі «Науменко проти 

України» (необґрунтованість затягування строків розгляду лише у 

зв’язку зі складністю справи); 2) у справі «Бублик проти України» (ком-

плексність справи); 3) у справі «Карнаушенко проти України» (поведін-

ка заявника); 4) у справах «Хурава проти України», «Дульський проти 

України» (значущість для заявника). 

Право на справедливий суд, як наголошує ЄСПЛ у рішенні по спра-

ві «Горнсбі проти Греції» («Hornsby v. Greece»), було б ілюзорним, якби 

правова система Договірної держави допускала, щоб остаточне судове 

рішення, яке має обов'язкову силу, не виконувалося на шкоду одній із 

сторін. Важко собі навіть уявити, щоб стаття 6 детально описувала про-

                                                           
1
 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Совтрансавто-Холдинг» про-

ти України» від 25 липня 2002 року (заява № 48553/99). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_043. 
2
 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Михайлюк та Петров проти 

України» від 10 грудня 2009 року (заява № 11932/02). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_500. 
3
 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Бараона проти Португалії» 

(Baraona v. Portugal) від 08 липня 1987 року (заява №10092/82). URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57428. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_043
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_500
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2210092/82%22]}
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цесуальні гарантії, які надаються сторонам у спорі, а саме справедли-

вий, публічний і швидкий розгляд, і водночас не передбачала виконання 

судових рішень. Якщо вбачати у ст. 6 тільки проголошення доступу до 

судового органу та права на судове провадження, то це могло б поро-

джувати ситуації, що суперечать принципу верховенства права, який 

Договірні держави зобов’язалися поважати, ратифікуючи Конвенцію
1
. 

Для України в аспекті обов’язковості виконання судових рішень 

знаковою стала постанова Страсбурзького суду, що ухвалена за пілотною 

процедурою, а саме «Юрій Миколайович Іванов проти України». В ньо-

му Судом Ради Європи зазначено, що ця справа стосується існуючої про-

блеми, яка постійно нагадує про себе, породжуючи порушення Конвен-

ції, що найчастіше виявляє Суд у справах проти України; більше ніж по-

ловина рішень, винесених Судом у справах проти України, стосуються 

питання тривалого невиконання остаточних судових рішень, відповіда-

льність за які несуть органи влади України. Суд зауважує, що одне з пе-

рших таких рішень, яке було винесено в 2004 році, ґрунтувалося на фак-

тах, подібних до фактів у цій справі (див. рішення у справі Войтенка)
2
. 

Реакцією держави на зазначене «пілотне рішення» ЄСПЛ стало ух-

валення у 2012 році Закону України «Про гарантії держави щодо вико-

нання судових рішень», яким було передбачено компенсацію за несвоє-

часне виконання рішень суду у вигляді стягнення коштів та зо-

бов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за якими є держа-

вний орган, державне підприємство, установа, організація, юридична 

особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до за-

конодавства
3
. 

Однак слід зауважити, що держава, ухваливши цей нормативно-

правовий акт, передбачила деякі гарантії лише щодо виконання судових 

рішень в тих справах, де відповідачем є безпосередньо сама держава. 

Разом з тим передбачений законом фіксований обсяг відшкодування ви-

явився неспівмірним тим компенсаціям, які присуджуються Страсбур-

зьким судом, що вказує на малу ефективність такого засобу правового 

захисту.  

Важливим є і той факт, що одночасно з внесенням змін до Основно-

                                                           
1
 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Горнсбі проти Греції» 

(Hornsby v. Greece) від 19 березня 1997 року (заява № 18357/91). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/980_079. 
2
 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Юрій Миколайович Іванов 

проти України» від 15 жовтня 2009 року (заява № 40450/04). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_479. 
3
 Про гарантії держави щодо виконання судових рішень: Закон України від 05 червня 

2012 року № 4901-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17. 

https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/980_079
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_479
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17
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го Закону України у 2016 році з метою удосконалення механізму вико-

нання судових рішень, який і надалі визнавався ЄСПЛ недосконалим, 

парламентом України було прийнято ще два важливих акти, а саме: За-

кон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання 

судових рішень і рішень інших органів» та Закон України «Про вико-

навче провадження» від 02.06.2016. 

Проте слід констатувати, що хоча зазначені закони і визначили де-

які нові засади виконання рішень органів судової влади, вони суттєво не 

вплинули на загальну ситуацію в цьому напрямку діяльності держави.  

Підтвердження цьому слугує ухвалена ЄСПЛ у 2017 році постанова 

по справі «Бурмич та інші проти України», в якому Суд Ради Європи ви-

лучив 12 143 заяв з реєстру справ Суду відповідно до підпункту «с» пун-

кту 1 ст. 37 Конвенції та передав їх Комітету Міністрів Ради Європи, з 

метою їх розгляду в рамках вжиття заходів загального характеру для ви-

конання пілотного рішення у справі Іванов, у тому числі щодо надання 

відшкодування за невиконання або тривале виконання рішень національ-

них судів, як це передбачено у п’ятому пункті резолютивної частини за-

значеного рішення, та сплати боргу за рішенням національного суду
1
. 

Зазначене дає можливість стверджувати, що законодавець у цілому 

демонструє свої намагання врахувати позиції Страсбурзького суду шля-

хом зміни або ухвалення нових нормативно-правових актів. Однак, ви-

ходячи із вищевикладеного, такі дії суттєво не змінюють існуючий під-

хід до виконання рішень національних судових органів.   

Вважаємо, що заходами, які були б доречними для покращення си-

туації з виконанням судових рішень в Україні, зокрема, є такі: 

1) збільшення обсягу коштів, спрямованих на виконання рішень націо-

нальних судових органів шляхом внесення змін до Закону України «Про 

державний бюджет»; 2) усунення законодавчо встановлених мораторіїв 

на відчуження майна, що перешкоджають виконанню ухвалених судо-

вих рішень; 3) законодавче закріплення обов’язку суддів здійснювати 

судовий контроль за виконанням судових рішень; 4) прирівняння пра-

вового статусу (мандатів) державних і приватних виконавців, збільшен-

ня кількості останніх; 5) напрацювання та унормування ефективної сис-

теми арешту рахунків боржників; 6) розроблення механізму непримусо-

вого виконання судових рішень, що має бути визначений на рівні зако-

ну; 7) вжиття необхідних заходів загального характеру, що випливають 

не тільки з постанов ЄСПЛ, але й рішень Комітету Міністрів Ради Єв-

                                                           
1
 Рішення Європейського суду з прав людини у справі ««Бурмич та інші проти Укра-

їни» від  12 жовтня 2017 року (заява № 46852/13). URL: http://hudoc.echr.coe.int/ eng?i=001-

192193. 

http://hudoc.echr.coe.int/
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ропи; 8) з метою консолідації зусиль усіх органів державної влади, їх 

службових та посадових осіб ухвалення Закону України «Про органи 

публічної влади, які відповідальні за виконання судових рішень». 

Вважаємо, що позиції Страсбурзького суду певною мірою врахову-

валися законодавцем і при ухваленні законів, які визначають правовий 

статус органів та посадових осіб публічної влади (статусних законів).  

Так, наприклад, прийняття Закону України «Про Вищу раду право-

суддя» відбулося під впливом позиції Суду Ради Європи, що була сфо-

рмована у рішенні по справі «Олександр Волков проти України». В 

цьому рішенні, як відомо, ЄСПЛ встановив порушення п. 1 ст. 6 Конве-

нції у зв’язку з відсутністю незалежності та безсторонності Вищої ради 

юстиції з огляду на об’єктивні (процедура формування та персональний 

склад ВРЮ) та суб’єктивні (особиста упередженість членів ВРЮ) кри-

терії. В п. 42 рішення Страсбурзьким судом наголошено: «враховуючи 

те, що Міністр юстиції та Генеральний прокурор України є членами 

ВРЮ за посадою (ст. 131 Конституції), і що Конституція України не га-

рантує того, що більшість або значну частину ВРЮ складатимуть судді, 

обрані своїми колегами, внесення пропозицій щодо звільнення суддів 

членами, які належать до виконавчої влади, може зашкодити незалеж-

ності суддів»
1
. 

На підтвердження нашого умовиводу варто навести не тільки існу-

ючі положення ст. 5 Закону, в якій зазначається, що Вища рада правосу-

ддя складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох обирає з’їзд 

суддів України з числа суддів чи суддів у відставці (…)
2
, але й фрагмент 

пояснювальної записки до проекту Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя», в якій йдеться про те, що відповідно до європейських ста-

ндартів при формуванні Дисциплінарних палат Вища рада правосуддя 

має забезпечити, щоб щонайменше половина, а якщо це неможливо – 

значна частина членів кожної Дисциплінарної палати були суддями або 

суддями у відставці
3
. 

Правові позиції, що були сформовані Страсбурзьким судом у справі 

«Олександр Волков проти України», наклали свій відбиток і на поло-

ження іншого статусного закону, а саме «Про судоустрій і статус суд-

дів», передусім в питанні визначення строків давності притягнення суд-
                                                           

1
 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Олександр Волков проти 

України» від 9 січня 2013 року (заява № 21722/11). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/974_947. 
2
 Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19. 
3
 Пояснювальна записка до проекту Закону «Про Вищу раду правосуддя» від 

23.09.2016. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60102. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2316
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/974_947
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/974_947
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60102
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ді до відповідальності за порушення присяги, на чому наголошував 

ЄСПЛ. 

Так, відповідно до положень п. 11 ст. 109 вищевказаного Закону, 

дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше трьох років 

із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацезда-

тності або перебування судді у відпустці чи здійснення відповідного ди-

сциплінарного провадження. Разом з тим у п. 12 цієї ж статті зазнача-

ється, що у разі якщо рішенням Європейського суду з прав людини 

встановлені факти, які можуть бути підставою для застосування дисци-

плінарного стягнення до судді, зазначений строк обраховується з дня 

набуття таким рішенням ЄСПЛ статусу остаточного
1
. 

Слід зауважити, що при ухваленні цього нормативно-правового ак-

ту були враховані й інші усталені правові позиції Суду Ради Європи, що 

стосуються трактування конвенційного права на справедливий суд. Сві-

дченням цьому є як визначені в законі засади організації судової влади, 

серед яких незалежність судів, право на справедливий та повноважний 

суд, рівність перед законом і судом, обов’язковість судових рішень, 

право на перегляд справи та оскарження судового рішення, так і закріп-

лені ст. 56 Закону обов’язки судді, одним з яких є справедливо, безсто-

ронньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно 

до закону з дотриманням засад та правил судочинства
2
. Щоправда, на 

наше переконання, зазначена конструкція ст. 56 Закону входить у певне 

протиріччя з положеннями вищезгаданої ч. 1 ст. 129 Конституції Украї-

ни, за якою суддя при здійсненні правосуддя керується верховенством 

права.  

Вважаємо, що правові позиції Страсбурзького суду певною мірою 

були імплементовані і в положення нового Закону України «Про Кон-

ституційний Суд України», що ухвалений парламентом у 2017 році. 

Найбільш яскраво це прослідковується в положеннях закону, що прис-

вячені засадам діяльності органу конституційної юрисдикції, серед 

яких: верховенство права, повного і всебічного розгляду справ, обґрун-

тованості та обов’язковості ухвалених ним рішень і висновків
3
.   

Серед іншого слід звернути увагу на принцип обґрунтованості су-

дових рішень, на важливості якого при здійсненні правосуддя часто на-

голошує Суд Ради Європи. 

                                                           
1
 Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02 червня 2016 року №1402-VIII. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19. 
2
 Там само. 

3
 Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 року № 2136-

VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19
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Так, у рішенні у справі «Суомінен проти Фінляндії» (Suominen 

v. Finland) Страсбурзький суд вказує на те, що хоча національний суд 

має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій спра-

ві та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади 

зобов’язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень
1
.  

У справі «Гірвісаарі проти Фінляндії» («Hirvisaari v. Finland») 

ЄСПЛ доходить висновку, що ще одне призначення обґрунтованого рі-

шення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були 

почуті. Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскар-

жити його та отримати його перегляд вищою інстанцією. Лише за умови 

винесення обґрунтованого рішення може забезпечуватись публічний 

контроль здійснення правосуддя
2
. 

Порушення ст. 6 Конвенції в частині необґрунтованості судових 

рішень було констатовано ЄСПЛ і в ряді рішень, що ухвалювалися про-

ти України. Серед них «Проніна проти України» від 18 липня 2006 р., 

«Серявін та інші проти України» від 10 лютого 2010 р. та ін.  

На визнання Страсбурзького суду як ефективної міжнародної ін-

ституції захисту прав людини вказують визначені в ст. 11 Закону «Про 

Конституційний Суд України» вимоги до судді, що точно відтворюють 

закріплені ст. 21 Конвенції важливі для громадянського суспільства по-

садові критерії до судді ЄСПЛ, а саме: наявність у кандидата на посаду 

високих моральних якостей; необхідність бути правником із визнаним 

рівнем компетентності. 

В аспекті питання, розглядуваного нами, слід наголосити, що підхід 

парламенту до імплементації практики Страсбурзького суду в націона-

льне законодавство не завжди є комплексним. Прикладом цьому слугу-

ють положення Закону України «Про прокуратуру», де Конвенція та 

практика ЄСПЛ визначається мірилом меж обґрунтованої критики дія-

льності прокурора (ст. 16 «Гарантії незалежності прокурора»
3
), незва-

жаючи на те, що в розумінні Конвенції прокурор, як посадова особа 

державної влади, не перебуває під захистом Конвенції та не може бути 

скаржником до ЄСПЛ. Разом з тим роль практики Суду Ради Європи 

при здійсненні прокурорської діяльності в законі не визначено.  

                                                           
1
 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Суомінен проти Фінляндії» 

(«Suominen v. Finland») від 1 липня 2003 року (заява № 37801/97). URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61178. 
2
 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Гірвісаарі проти Фінляндії» 

(«Hirvisaari v. Finland») від 27 вересня 2001 року (заява № 49684/99). URL:  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59682. 
3
 Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18. 
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В той же час відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про Націона-

льну поліцію» принцип верховенства права застосовується поліцейсь-

кими з урахуванням практики ЄСПЛ
1
.  

Наскрізний аналіз усіх нормативних положень ст. 6 вказаного Зако-

ну дає підстави стверджувати про таке:  

а) юридична конструкція, за якої поліцейський повинен застосову-

вати принцип верховенства права, є некоректною, зважаючи як на по-

ложення існуючої теорії правозастосування, так і положення ч. 1 цієї ж 

статті, відповідно до якого поліція у своїй діяльності керується принци-

пом верховенства права;  

б) підхід законодавця до розуміння сутності принципу верховенства 

права виключно крізь призму прав та свобод людини як найвищих цін-

ностей в державі є звуженим та не відповідає правовим позиціям самого 

ЄСПЛ, який наголошує не лише на змістовному аспекті цього принципу 

(відносинах між людиною і державою на засадах визнання людини най-

вищою соціальною цінністю), але й процедурному, що включає такі ва-

жливі субстанційні засади правозастосування, як: правова визначеність 

(правопевність), заборона довільності при ухваленні рішень, недискри-

мінація, рівність перед законом, застосування покарання виключно на 

підставі закону, обґрунтованість рішень та ін.;  

в) зважаючи на те, що принцип верховенства права розглядається, 

передусім, в аспекті забезпечення прав і свобод людини, невиправданим 

уважаємо його відокремлення від іншого визначеного законом принци-

пу діяльності поліції, а саме дотримання прав і свобод людини (ст. 7 За-

кону), сутність якого зводиться до того, що під час виконання своїх за-

вдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантова-

них Конституцією та законами України, а також міжнародними догово-

рами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, і сприяє їх реалізації
2
. Такий умовивід ґрунтується на тому, що 

Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та прак-

тику Страсбурзького суду слід розглядати джерелом права виключно у 

єдності, що відповідно відображають статичну та динамічну сторону 

права.     

Вищевикладене дозволяє стверджувати, що, з одного боку, законо-

давець через прийняття подібних правових норм показує свою готов-

ність до змін та руху вперед на шляху встановлення європейських стан-

дартів і цінностей в національній правоохоронній діяльності. З іншого, 

                                                           
1
 Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 
2
 Там само. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19
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зважаючи на поверхневий, несистемний підхід до побудови правових 

положень, в результаті чого страждає і їх якість, що впливає як на сутні-

сне розуміння та сприйняття, так і потенційну можливість застосування 

таких правоположень у практичній юридичній діяльності, слід конста-

тувати їх неефективність для встановлення конвенційного правопорядку 

в Україні, підтвердженням чому слугує кількість направлених скарг до 

ЄСПЛ на дії та рішення правоохоронців. 

Принагідно слід зазначити, що під впливом практики ЄСПЛ відбу-

лися відчутні зміни і в процесуальних кодексах України, які відобража-

ють рух правової матерії (діяльнісний аспект права). Свідченням цьому 

є визначені в таких нормативно-правових актах засади (принципи) здій-

снення провадження і судочинства, серед них:  

1) верховенство права; повага до людської гідності; забезпечення 

права на свободу та особисту недоторканність; недоторканність житла 

чи іншого володіння особи; таємниця спілкування; невтручання у при-

ватне життя; недоторканність права власності; презумпція невинуватос-

ті та забезпечення доведеності вини; забезпечення права на захист; дос-

туп до правосуддя та обов’язковість судових рішень; розумність строків 

(загальні засади кримінального провадження – ст. 7 Кримінального 

процесуального кодексу);  

2) верховенство права; рівність усіх учасників судового процесу 

перед законом і судом; змагальність сторін, обов’язковість судового рі-

шення; розумність строків розгляду справи судом (основні засади 

(принципи) адміністративного судочинства – ч. 3 ст. 2 Кодексу адмініс-

тративного судочинства України); 

3) верховенство права; повага до честі і гідності, рівність усіх учас-

ників судового процесу перед законом та судом; гласність і відкритість 

судового процесу; змагальність сторін; пропорційність; обов’язковість 

судового рішення; розумність строків розгляду справи судом (основні 

засади (принципи) цивільного судочинства – ч. 3 ст. 2 Цивільного про-

цесуального кодексу України); 

4) верховенство права; рівність усіх учасників судового процесу 

перед законом і судом; гласність і відкритість судового процесу; змага-

льність сторін; пропорційність; обов’язковість судового рішення; розу-

мність строків розгляду справи судом (основні засади (принципи) гос-

подарського судочинства – ч. 3 ст. 2 Господарського процесуального 

кодексу України). 

Водночас слід наголосити на різному підході законодавця до визна-

чення ролі практики Страсбурзького суду при здійсненні судочинства.   

Так, положеннями Кримінального процесуального кодексу України 
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(ст. 8) та Кодексу адміністративного судочинства України (ст. 6) перед-

бачається, що суд застосовує принцип верховенства права, відповідно 

до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностя-

ми та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, з урахуван-

ням судової практики Європейського суду з прав людини
12

.  

Зазначений підхід нормотворця є тотожним попередньо розгляну-

тому в Законі України «Про Національну поліцію», а отже характеризу-

ється подібними недоліками, про які йшлося попередньо. 

В той же час, відповідно до положень Цивільного процесуального 

кодексу України (ст. 10) та Господарського процесуального кодексу 

України (ст. 11), суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про за-

хист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до 

неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та 

практику Європейського суду з прав людини як джерело права
34

.  

Таке формулювання з боку законодавця фактично дублює поло-

ження Закону України «Про виконання рішень та застосування практи-

ки ЄСПЛ», що також не позбавлене недоліків, які більш детально бу-

дуть висвітлені нами в підрозділі 5.5 монографії.  

Разом з тим вважаємо, що найбільш оптимальною для процесуаль-

них кодексів України була б така редакція статті, яка присвячена джере-

лам права, що є значимими для судів: «Суд при розгляді справ забезпе-

чує дотримання та виконання положень Конвенції про захист прав лю-

дини і основоположних свобод та Протоколів до неї, як джерела права, з 

урахуванням їх змісту, встановленого Європейським судом з прав лю-

дини в результаті тлумачення».  

В аспекті коректного сприйняття змістовного наповнення принципу 

верховенства права більш прийнятною вважаємо таку редакцію відпові-

дної частини статті: «Суд при вирішенні справи керується принципом 

верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи ви-

знаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави, що ґрунтується на засадах правової визначеності 

(правопевності), заборони довільності при ухваленні рішень, недискри-

мінації, рівності перед законом і судом, застосування покарання виклю-

                                                           
1
 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 
2
 Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. 
3
 Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15. 
4
 Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року № 1798-

XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
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чно на підставі закону, обґрунтованості рішень». 

Розглядаючи вплив практики Суду Ради Європи на правотворчість 

в аспекті ухвалення парламентом кодифікованих актів, не можна обійти 

увагою і ті, які не відносяться до суто процесуальних, однак містять но-

рми процесуального характеру, що пов’язані з можливим обмеженням 

конвенційних прав і свобод людини та їх гарантіями.    

До таких актів, перш за все, слід віднести Кодекс України про адмі-

ністративні правопорушення, в ст. 245 якого зазначається про те, що за-

вданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення 

є: своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної 

справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення ви-

конання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що 

сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання пра-

вопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміц-

нення законності
1
. 

Аналіз зазначеної статті Кодексу дає підстави для таких умовиводів:  

а) законодавець, зважаючи на останні зміни, які були внесені до цієї 

статті у 2001 році, не вбачає необхідності приведення принципів прова-

дження у справах про адміністративні правопорушення до європейських 

стандартів;  

б) вживане в ст. 245 Кодексу словосполучення «вирішення справи в 

точній відповідності із законом» безпосередньо вказує на те, що осно-

воположним принципом таких проваджень є верховенство закону, а не 

верховенство права, що суперечить як ч. 1 ст. 8 Основного Закону дер-

жави, за якої в Україні визнається і діє принцип верховенства права, так 

і практиці Суду Ради Європи;  

в) недотримання уповноваженими суб’єктами при здійсненні про-

вадження в справах про адміністративні правопорушення таких фунда-

ментальних засад, як повага до честі та людської гідності, забезпечення 

права на свободу та особисту недоторканність, невтручання у приватне 

життя, недоторканність права власності, презумпція невинуватості, за-

безпечення доведеності вини, забезпечення права на захист в їх сучас-

ному трактуванні ЄСПЛ, може стати підставою для оскарження в суді 

дій та рішень службових та посадових осіб, в тому числі і в Страсбурзь-

кому суді. 

Постійна констатація ЄСПЛ у своїх рішеннях неналежних умов 

утримання осіб в місцях несвободи України (слідчих ізоляторах, місцях 

                                                           
1
 Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213-330) від 7 грудня 

1984 року № 8073-X (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/80732-10. 

https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/80732-10
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/80732-10
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позбавлення волі тощо) зумовлює необхідність звернення уваги і на по-

ложення Кримінально-виконавчого кодексу України, в якому серед 

принципів кримінально-виконавчого законодавства, виконання і відбу-

вання покарань визначено: законність, справедливість, гуманізм, демок-

ратизм, рівність засуджених перед законом, повагу до прав і свобод лю-

дини, взаємну відповідальність держави і засудженого, раціональне за-

стосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведі-

нки у діяльності органів і установ виконання покарання
1
. 

Проте слід наголосити, що Європейський суд з прав людини згаду-

ється в положеннях цього Кодексу лише в рамках прав засуджених, які 

можуть звернутися до нього з пропозиціями, заявами та скаргами (ст. 8 

Кодексу). Подібні можливості передбачені і для осіб, взятих під варту 

(ст. 9 Закону України «Про попереднє ув’язнення»)
2
. Законність, повага 

та дотримання прав і свобод людини та громадянина, гуманізм визначе-

ні першими серед принципів діяльності Державної кримінально-

виконавчої служби України
3
. У свою чергу, на засадах справедливості, 

законності, невідворотності виконання покарань, дотримання прав і 

свобод людини і громадянина, поваги до людської гідності, рівності пе-

ред законом, неупередженості ґрунтується пробація в Україні
4
.  

Огляд зазначених вище нормативно-правових актів дозволяє дійти 

висновку про те, що необхідність урахування правових позицій ЄСПЛ 

при здійсненні повноважень не вимагається, так само як і принцип вер-

ховенства права відсутній серед системи фундаментальних ідей (засад) 

діяльності службових та посадових осіб органів пенітенціарної системи.  

Зважаючи на існуюче конституційне положення, зміст якого зво-

диться до того, що органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані 

діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституці-

єю та законами України (ч. 2 ст. 19 Основного Закону України), відсут-

ність нормативної вимоги щодо необхідності дотримання положень Кон-

венції про захист прав людини та основоположних свобод в їх тракту-

ванні Страсбурзьким судом вважаємо суттєвим недоліком чинного зако-

нодавства, що регулює діяльність органів та установ Державної криміна-

льно-виконавчої служби України, яка здійснює правозастосовні та пра-

                                                           
1
 Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року № 1129-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15. 
2
 Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 року 

№ 3352-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12. 
3
 Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 черв-

ня 2005 року № 2713-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15. 
4
 Про пробацію: Закон України від 05 лютого 2015 року № 160-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19. 
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воохоронні функції, а також органів пробації та їх персоналу.  

Результатом тривалої неналежної реакції держави на рішення 

Страсбурзького суду, в яких наголошувалося на необхідності реформу-

вання пенітенціарної системи України, в тому числі її правового забез-

печення, стала постанова ЄСПЛ у справі «Сукачов проти України», що 

ухвалена за пілотною процедурою. Як зазначив Страсбурзький суд у 

цьому рішенні, дана справа стосується повторюваної проблеми, яка ле-

жить в основі частих порушень Україною статті 3 Конвенції. Зокрема, з 

моменту прийняття свого першого рішення стосовно умов ув’язнення в 

Україні («Nevmerzhitsky v. Ukraine»), Суд виніс п’ятдесят п’ять рішень, 

у яких визнав порушення статті 3 у зв’язку з поганими умовами утри-

мування у слідчих ізоляторах. У низці цих рішень Суд також дійшов ви-

сновку, що мало місце порушення статті 13 Конвенції через відсутність 

ефективних національних засобів правового захисту для скарг заявників 

за статтею 3. Крім того, у більшості з цих рішень Суд постановив, що 

проблема умов ув’язнення в Україні мала структурний характер
1
. 

Задля усунення вищезазначеної системної проблеми Судом Ради 

Європи рекомендовано Україні, як державі-відповідачу, вжити таких 

заходів загального характеру, пов’язаних із необхідністю внесення змін 

до чинного національного законодавства:  

1) змінити поточний мінімальний національний стандарт 

2,5 кв. метри особистого простору на одного ув’язненого, який передба-

чається ст. 11 Закону «Про попереднє ув’язнення» 1993 року, що пок-

ращить ситуацію з переповненістю СІЗО;  

2) внести конкретні зміни до законодавства України, які дозволять 

будь-якій особі скаржитися на порушення ст. 3 Конвенції в результаті 

поганих умов утримування та отримувати належне відшкодування за 

будь-яке подібне порушення на національному рівні (засоби правового 

захисту);  

3) створити спеціальний орган для контролю за місцями тримання 

під вартою, який зазвичай здійснює розгляд скарг затриманих набагато 

швидше, ніж при звичайних судових провадженнях (запобіжний засіб);  

4) запровадити компенсацію, пов’язану зі скороченням строку ви-

року особи пропорційно до кожної доби, проведеної нею у неналежних 

умовах тримання (компенсаційний засіб). 

Вважаємо, що ситуація, яка склалася, є наслідком ігнорування 

Україною Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи № R (99) 22 від 

30 вересня 1999 року, в п. 11 додатку до якої зазначається, що застосу-

                                                           
1
 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Сукачов проти України» від 

30 січня 2020 року (заява № 14057/17). URL: http://khpg.org/index.php?id=1581010116. 

https://rm.coe.int/native/09000016804d8171
http://khpg.org/index.php?id=1581010116
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вання попереднього тримання під вартою і його тривалість слід звести 

до мінімуму, враховуючи інтереси правосуддя.  

Для цього держави-члени повинні забезпечити відповідність націо-

нального законодавства і процедурної практики його застосування від-

повідним положенням Європейської конвенції з прав людини і осново-

положних свобод та прецедентному праву її контрольних органів, а та-

кож керуватися принципами, викладеними в Рекомендації № R (80) 11 

про утримування під вартою, зокрема стосовно підстав застосування до-

судового тримання під вартою
1
. 

Щоправда, слід відзначити той факт, що парламентом України було 

зроблено спробу запровадження компенсаційного засобу для осіб, які 

трималися в неналежних умовах у місцях попереднього ув’язнення. Так, 

26.11.2015 було ухвалено Закон України «Про внесення зміни до Кри-

мінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування 

судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання», яким поло-

ження ч. 5 ст. 72 Кримінального кодексу України були викладені у такій 

редакції: «Зарахування судом строку попереднього ув’язнення у разі за-

судження до позбавлення волі в межах того самого кримінального про-

вадження, у межах якого до особи було застосовано попереднє 

ув’язнення, провадиться з розрахунку один день попереднього 

ув’язнення за два дні позбавлення волі»
2
.  

Як зазначалося у пояснювальній записці до проекту вищезазначе-

ного закону, сучасні умови перебування затриманих осіб в слідчих ізо-

ляторах є неналежними. Зокрема, камери, в яких утримують людей, час-

то переповнені та не відповідають мінімальним санітарним вимогам. 

Такі умови утримання принижують гідність осіб, які ще не визнані су-

дом винними у вчиненні злочину. Тому одним із завдань прийняття 

цього закону є приведення у відповідність до міжнародних стандартів 

умов утримання під вартою.  

Відповідно, проаналізувавши положення законопроекту, Комітетом 

з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відзна-

чено, що запропоновані законопроектом зміни покращать стан забезпе-

чення та захисту прав і свобод людини, що перебуває під слідством, 

сприятиме відновленню прав і законних інтересів людей, засуджених до 
                                                           

1
 О проблеме переполнения тюрем и увеличения числа лиц, находящихся под стра-

жей: Рекомендация Комитета министров Совета Европы государствам-членам № (99) 22 

от 30 сентября 1999 г. (принята на 68-ом заседании Представителей Министров). URL: 

https://rm.coe.int/16806f406a. 
2
 Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення поряд-

ку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання: Закон України 

від 26 листопада 2015 року № 838-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-19. 

https://rm.coe.int/16806f406a
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-19
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позбавлення волі, права яких були значно обмежені під час утримання 

під вартою, та значно зменшить можливості для безпідставного трива-

лого утримання осіб у слідчих ізоляторах
1
. 

Проте застосування вказаного вище компенсаційного заходу з боку 

держави не було тривалим, свідченням чому є ухвалення у 2017 році за-

кону, яким ч. 5 ст. 72 Кримінального кодексу України була знову зміне-

на та викладена у такій редакції: «Попереднє ув’язнення зараховується 

судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за 

день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті»
2
. 

Важливим кодифікованим нормативно-правовим актом в аспекті пи-

тання, що розглядається нами, вбачаємо Виборчий кодекс України, що 

ухвалений парламентом України в 2019 році. Передусім, це пов’язано з 

тим, що одним із правом, гарантованим конвенційним нормами, є право 

на вільні вибори (ст. 3 Додаткового протоколу до Конвенції). 

Огляд практики Суду Ради Європи щодо захисту цього права вказує 

на те, що найбільше питань виникає при з’ясуванні ЄСПЛ відповідності 

вимог національного законодавства конвенційним положенням при реа-

лізації особою права бути обраним (пасивного виборчого права). 

Яскравим прикладом в даному аспекті є справа «Мельниченко проти 

України» 2004 року, в якій Страсбурзький суд, враховуючи відповідне 

національне законодавство та практику, встановив, що вимога прожи-

вання в Україні не була абсолютною і що національна влада, надаючи 

дозвіл або відмовляючи у реєстрації певному кандидату, була зобов'язана 

враховувати його конкретну ситуацію. Крім того, законодавство не міс-

тить різниці між поняттями «законного» та «постійного» проживання.  

Зрозумілим є те, що у вказаний період «місце постійного прожи-

вання» заявника частково було за межами України, оскільки 26 листо-

пада 2000 р. він був змушений залишити країну через побоювання бути 

переслідуваним та оселився як біженець на території США. Однак про-

писка в його національному паспорті не змінилась
3
. З огляду на ці та 

інші міркування ЄСПЛ встановлено, що рішення ЦВК про відмову в ре-

єстрації заявника кандидатом у депутати парламенту порушило ст. 3 

                                                           
1
 Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удо-

сконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покаран-

ня). URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56953. 
2
 Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо правила складання 

покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення: Закон України від 18 травня 

2017 року № 2046-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2046-19. 
3
 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Мельниченко проти Украї-

ни» від 19 жовтня 2004 року (заява № 17707/02). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/980_352. 

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56953
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2046-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/980_352
https://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/980_352
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Додаткового протоколу до Конвенції.  

Проте аналіз положень нещодавно ухваленого Виборчого кодексу 

України дозволяє стверджувати про те, що законодавцем не враховані 

вищевикладені правові позиції Суду Ради Європи задля уникнення по-

дібних скарг у майбутньому.  

Підтвердженням цьому є чинна редакція ч. 4 ст. 134 Кодексу (право 

бути кандидатом у народні депутати України), в якій зазначається, що 

особа вважається такою, що проживає в Україні, якщо її разовий виїзд 

за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а строк перебу-

вання за межами України кожного річного періоду протягом останніх 

десяти років перед днем голосування на відповідних виборах не пере-

вищував 183 дні. Не є порушенням вимоги про проживання в Україні 

виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпуст-

ку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу
1
. А 

отже, виїзд особи за кордон у разі особливої (нетипової) ситуації, на 

якій наголошував ЄСПЛ, залишається згідно з Виборчим кодексом 

України порушенням вимоги проживання в Україні. 

Ігнорування парламентом правових позицій Страсбурзького суду з 

приводу необхідності унормування важливих питань, пов’язаних із га-

рантуванням прав і свобод людини на національному рівні, спостеріга-

лося і попередньо. 

Так, у рішенні у справі «Вєренцов проти України» 2013 року, яке 

відносять до категорії квазіпілотних, Судом Ради Європи зазначено, що 

досі парламентом України не було введено в дію жодного закону, який 

би регулював порядок проведення мирних демонстрацій, хоча статті 39 

та 92 Конституції чітко вимагають того, щоб такий порядок було вста-

новлено законом, тобто актом парламенту України. Хоча Страсбурзький 

суд погоджується з тим, що державі може знадобитися певний час для 

прийняття законодавчих актів протягом перехідного періоду, він не мо-

же погодитися з тим, що затримка у понад двадцять років є виправда-

ною, особливо коли йдеться про таке фундаментальне право, як свобода 

мирних зібрань
2
.  

Однак і донині відповідний законодавчий акт так і не ухвалено, що 

спричиняє масове опротестування рішень органів місцевої влади з при-

воду обмежень реалізації права на мирні зібрання в судах. 

                                                           
1
 Виборчий кодекс України від 19 грудня 2019 року № 396-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20. 
2
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Вєренцов проти України» 

від 11 квітня 2013 року (заява №20372/11). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/974_945. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1784
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n2033
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/974_945
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/974_945
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Разом з тим вважаємо, що в деяких випадках законодавець проявив 

надмірну правотворчу ініціативу щодо рішень Страсбурзького суду.  

Прикладом цьому можуть слугувати положення ч. 4 ст. 382 Кримі-

нального кодексу України, відповідно до яких службові особи притягу-

ються до кримінальної відповідальності за умисне невиконання рішення 

Європейського суду з прав людини
1
. 

Як наголошують М.І. Мельник та М.І. Хавронюк, невиконання рі-

шення ЄСПЛ означає:  

1) невиплату відшкодування стягувачеві справедливої компенсації, 

визначену рішенням ЄСПЛ;  

2) невжиття додаткових заходів індивідуального характеру задля 

відновлення попереднього юридичного стану стягувача шляхом повто-

рного розгляду справи судом або адміністративним органом; інші захо-

ди, передбачені у рішенні ЄСПЛ;  

3) невжиття заходів загального характеру – з метою забезпечення 

додержання державою положень Конвенції, порушення яких встановле-

не рішенням ЄСПЛ, забезпечення усунення недоліків системного харак-

теру, які лежать в основі виявленого Страсбурзьким судом порушення, а 

також усунення підстави для надходження до ЄСПЛ заяв проти Украї-

ни, спричинених проблемою, що вже була предметом розгляду у Страс-

бурзькому суді.  

Відповідно, на переконання правників, суб’єктом злочину в формі 

невиконання рішення ЄСПЛ, як правило, може бути Урядовий уповно-

важений у справах ЄСПЛ та службові особи офісу Урядового уповно-

важеного у справах ЄСПЛ, а також залежно від виду рішення: службові 

особи державної виконавчої служби, центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику в сфері казначейського обслуго-

вування бюджетних коштів; службові особи органів, які є відповідаль-

ними за виконання передбачених у рішенні додаткових заходів індиві-

дуального характеру; Прем’єр-міністр України та службові особи офісу 

Прем’єр-міністра України, службові особи центрального органу вико-

навчої влади, визначеного у дорученні Прем’єр-міністра України; служ-

бові особи КМ
2
.   

Осмислення вищевказаної диспозиції статті Кримінального кодексу та 

результатів її доктринального тлумачення дозволяє стверджувати про таке: 

                                                           
1
 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 
2
 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 10-те вид., перероб. та допов. Київ: ВД «Дакор», 2018. 

С. 1207-1211. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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1) виконання рішення ЄСПЛ, виходячи з аналізу норм спеціального 

Закону «Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ», по 

суті зводиться до обов’язкової виплати справедливої сатисфакції, обсяг 

якої встановлюється в резолютивній частині кожної окремо ухваленої 

постанови Страсбурзького суду. Про це свідчить підхід законодавця, 

який визначив всі інші заходи індивідуального характеру, окрім виплати 

відшкодування стягувачеві, додатковими, а отже такими, які вживають-

ся не завжди або на розсуд держави. Разом з тим слід зауважити, що ви-

конання рішень ЄСПЛ в частині виплати відшкодування напряму зале-

жить від обсягу коштів, що передбачені окремою статтею державного 

бюджету для таких цілей. Тому стверджувати про можливий злочинний 

умисел парламентарів, Уповноваженого у справах ЄСПЛ, службовців 

Державної виконавчої служби, органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику в сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів, за такої процедури виконання постанови Страсбурзького суду, 

що перебуває під контролем Комітету Міністрів Ради Європи, не є ви-

правданим; 

2) вжиття, наприклад, такого додаткового заходу індивідуального 

характеру, як відновлення попереднього юридичного стану стягувача 

шляхом повторного розгляду справи судом або повторного розгляду 

справи адміністративним органом, є можливим з боку держави лише у 

разі його ініціювання заявником, а отже його автоматичне невжиття ві-

дповідними органами державної влади в рамках виконання рішення 

ЄСПЛ за відсутності відповідного звернення також некоректно розці-

нювати злочином; 

3) навіть у разі встановлення у постанові ЄСПЛ конкретних заходів 

індивідуального чи загального характеру, які, на думку Суду Ради Єв-

ропи, мають бути вжиті державою-відповідачем на виконання його рі-

шення, вони за своєю природою мають рекомендаційний, а не 

обов’язковий характер, на чому неодноразово наголошував і сам Страс-

бурзький суд, зважаючи на його субсидіарну роль відносно національ-

них органів державної влади. Тому невжиття саме таких заходів з боку 

держави-відповідача або заміна їх іншими, які не були рекомендовані 

ЄСПЛ, навряд чи можуть бути кваліфіковані як умисні злочинні діяння, 

що вчинені службовими особами з метою невиконання постанови 

ЄСПЛ. 

Разом з тим переконані, що неналежне здійснення координації ви-

конання постанов Страсбурзького суду з боку Уповноваженого у спра-

вах ЄСПЛ або Кабінету Міністрів України, зважаючи на управлінський 

характер такого повноваження, скоріше є предметом розгляду для суду 
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не за результатами здійснення кримінального провадження, а в межах 

адміністративного позову. 

На підтвердження зазначеного наведемо одне із рішень Вінницько-

го окружного адміністративного суду 2017 року, в якому суд задоволь-

нив адміністративний позов позивача частково, визнавши протиправ-

ною бездіяльність Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ щодо 

нездійснення координації роботи виконання рішення Європейського су-

ду з прав людини від 17.07.2014 та зобов'язав Урядового уповноважено-

го у справах ЄСПЛ здійснити координацію виконання рішення Євро-

пейського суду з прав людини від 17.07.2014 у справі «ОСОБА_1 та ін-

ші проти України» в частині виконання рішення Замостянського район-

ного суду м. Вінниці від 01.03.2004
1
. 

Водночас слід відзначити намагання парламентів встановити юри-

дичну відповідальність посадових осіб, дії та рішення яких призвели до 

порушення конвенційних прав і свобод людини, підтвердженням чому 

слугує розробка та реєстрація проекту закону від 22.11.2016 № 54383. 

Ініціатором законопроекту зазначається, що аналіз практики вирі-

шення спорів ЄСПЛ щодо порушення Україною в особі її органів норм 

Конвенції свідчить про негативну тенденцію в діяльності всієї системи 

державних органів, унаслідок порушення окремими посадовими особа-

ми норм українського та міжнародного законодавства. При цьому знач-

ні витрати бере на себе й без того перевантажений бюджет України, а не 

особи, які повинні нести персональну відповідальність за свої дії або 

бездіяльність. Такий стан речей, безперечно, не кращим чином познача-

ється на іміджі нашої держави в очах світової спільноти
2
.  

Відповідно до положень законопроекту пропонується:  

а) доповнити ст. 3 Закону України «Про виконання рішень та засто-

сування практики Європейського суду з прав людини» частиною такого 

змісту: «Видатки Державного бюджету України на виконання рішення 

ЄСПЛ відшкодовуються Державі за рахунок посадових осіб, незаконні 

дії або бездіяльність яких спонукали стягувача подати заяву до Суду за 

захистом його порушених прав»;  

б) доповнити ст. 16 Закону частиною 2 такого змісту: «З метою по-

передження завдання шкоди іміджу Держави, посадові особи, дії або 

                                                           
1
 Рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 29 червня 2017 (спра-

ва № 802/2272/16-а). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/67550480. 
2
 Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав лю-

дини» (щодо вдосконалення процедури виконання рішень та пропозицій Європейського 

суду з прав людини). URL:  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=60564. 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/67550480
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бездіяльність яких призвела до подання стягувачем заяви до Суду за за-

хистом його порушених прав, за наслідками розгляду якої на користь 

стягувача постановлено Рішення, у разі невиконання вимог, передбаче-

них нормами міжнародного права та цим законом, позбавляються права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю»
1
.  

Однак, незважаючи на загальне позитивне враження від зазначено-

го проекту закону, деякі його положення є дискусійними або потребу-

ють доповнення. Передусім необхідно звернути увагу на відсутність в 

законопроекті конкретного порядку відшкодування посадовою особою 

видатків Державного бюджету України, що були спрямовані на вико-

нання рішення Страсбурзького суду. 

Необхідність нормативного закріплення такого порядку обумовлю-

ється такими чинниками: а) значні суми компенсацій, що встановлю-

ються ЄСПЛ (від 1 000 євро і більше), є неспівмірними з офіційними за-

робітними платами більшості службових та посадових осіб органів дер-

жавної влади в Україні; б) відсутність реальної можливості осіб, упов-

новажених на виконання функцій держави, навіть з урахуванням наяв-

ності власних коштів чи інших активів, відшкодувати всю суму одразу; 

в) висока вірогідність звільнення з роботи за власною заявою службових 

чи посадових осіб, яких стосується постанова ЄСПЛ, з метою ухилення 

від відшкодування видатків Державного бюджету, зважаючи на їх знач-

ну суму, що позбавляє сенсу далі працювати в органах державної влади. 

Тому нагальним вважаємо питання унормування реального механі-

зму відшкодування видатків державного бюджету, які попередньо були 

спрямовані на виконання постанови Страсбурзького суду. На нашу дум-

ку, законодавець має визначити дієву формулу, за якою посадова особа 

змогла б відшкодувати завдані збитки державі за рахунок власних дохо-

дів від професійної діяльності. З цією метою сума відшкодування має 

виплачуватися порушниками конвенційних прав щомісячно частинами 

й не перевищувати 30% від їх загального місячного доходу. 

Разом з тим дискусійним уважаємо положення законопроекту про 

одночасне автоматичне позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю посадовим особам, діяння яких призвели 

до подання стягувачем заяви до ЄСПЛ за захистом його порушених 

прав, за наслідками розгляду якої на користь стягувача постановлено 

рішення Судом Ради Європи. 

                                                           
1
 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про виконання рішень та за-

стосування практики Європейського суду з прав людини» (щодо вдосконалення процеду-

ри виконання рішень та пропозицій Європейського суду з прав людини). URL:  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60564. 



Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні … 

399 

На підтвердження власної позиції зауважимо таке:  

1) вказане вище стягнення є одним із різновидів кримінального, 
що, згідно зі ст. 55 Кримінального кодексу України, може бути призна-

чене як основне на строк від двох до п’яти років або додаткове на строк 

від одного до трьох років лише судом за умови доведеності вини вчи-

нення посадовою особою злочину. Проте не кожне порушення конвен-

ційних прав людини можна кваліфікувати як кримінально каране діян-

ня, а тому застосування такого виду стягнення одразу після ухвалення 

постанови ЄСПЛ навряд чи є виправданим та адекватним в кожному з 

випадків порушення прав і свобод людини, гарантованих Конвенцією; 

2) при виконанні постанови ЄСПЛ, у якій констатується факт по-

рушення прав людини як наслідок дій чи бездіяльності конкретних по-

садових осіб, першочерговим уважаємо проведення обов’язкового неза-

лежного службового розслідування з одночасним тимчасовим відсторо-

ненням посадової особи від виконання службових обов’язків, що, з од-

ного боку, унеможливить учинення нових протиправних діянь, а з іншо-

го – не дасть змоги впливати на хід службового розслідування за допо-

могою адміністративних чи інших важелів; 

3)  у разі виявлення за результатами проведення службового розс-

лідування ознак злочину суб’єкт його проведення має передати відпові-

дні матеріали до правоохоронного органу, який за встановленим фактом 

відкриє кримінальне провадження. Після його завершення саме суд має 

вирішити питання щодо необхідності позбавлення права посадової осо-

би обіймати посаду або займатися певною діяльністю. 

Таким чином, недостатньо обґрунтованою є пропонована в законоп-

роекті норма, якою передбачається звільнення з посади особи й заборона 

обіймати нею посади чи займатися певною діяльністю лише за наявності 

постанови Страсбурзького суду. Більше того, у кожному конкретному 

випадку суд має переконатися в тому, що порушення прав людини мало 

суб’єктивний характер і залежало виключно від волі службової чи поса-

дової особи. Такий підхід обумовлюється тим, що досить часто до пору-

шень конвенційних прав і свобод людини призводять об’єктивні чинни-

ки, серед яких недофінансування сфери діяльності, відсутність належних 

умов праці або утримання осіб в місцях несвободи, недосконалість зако-

нодавства чи усталеної практики його застосування
1
. 

В історії діяльності парламенту існують випадки прийняття окре-

мого закону виключно з метою належного виконання конкретних пос-

                                                           
1
 Завгородній В.А. Персональна відповідальність посадових осіб як елемент механі-

зму виконання остаточних рішень Європейського суду з прав людини в Україні. Visegrаd 

jоurnаl оn humаn rights. 2016. № 5/2. С. 54-56. 
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танов ЄСПЛ, що ухвалені проти України. Яскравим прикладом цього є 

Закон України «Про реабілітацію осіб на виконання рішень Європейсь-

кого суду з прав людини», що був прийнятий у 2014 році. Відповідно до 

його норм реабілітації підлягають ті особи, за скаргами яких проти 

України Європейський суд з прав людини встановив порушення статті 

18 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Дія 

цього Закону поширюється на осіб, які були засуджені судом в період з 

1 лютого 2010 року до 1 березня 2014 року
1
.  

Виходячи із зазначеного, парламент, враховуючи правові позиції 

Суду Ради Європи, приймає абсолютно новий нормативно-правовий 

акт, яким започатковує застосування нових досі небачених реабілітацій-

них заходів по відношенню до людей, права яких були порушені  непра-

вомірними з позиції ЄСПЛ рішеннями національних судів. Щоправда, 

зважаючи на визначені темпоральні межі та конкретну статтю Конвен-

ції, що додатково гарантована вищевказаним законом, його ухвалення 

явно переслідувало політичну мету, маючи конкретних адресатів. 

Принагідно слід зазначити, що практика Страсбурзького суду на-

клала свій відбиток не тільки на акти органу законодавчої влади 

України, але й підзаконні нормативно-правові акти Президента, Уряду 

та міністерств України. 

Так, з метою вдосконалення діяльності щодо утвердження та забез-

печення прав та свобод людини і громадянина в Україні Президентом 

України видано Указ № 501/2015 «Про затвердження Національної 

стратегії у сфері прав людини», яка зосереджена на вирішенні основних 

системних проблем у сфері захисту прав і свобод людини з урахуванням 

досвіду ООН, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в 

Європі, інших міжнародних організацій, а також практики Європейсь-

кого суду з прав людини
2
. 

На виконання положень вищезазначеного Указу Президента Украї-

ни Кабінетом Міністрів України затверджено «План дій з реалізації На-

ціональної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», в 

якому передбачається розробка ряду законопроектів та їх ухвалення з 

урахуванням практики ЄСПЛ
3
. 

                                                           
1
 Про реабілітацію осіб на виконання рішень Європейського суду з прав людини: За-

кон України від 28.02.2014 № 839-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/839-18. 
2
 Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини: Указ Президента 

України від 25.08.2015 № 501/2015. URL:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 

501/2015#n15. 
3
 Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав люди-

ни на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2015 р. № 1393-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/text/42/f451893n18.pdf. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/839-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/
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 Однак слід констатувати, що станом на кінець 2019 року значна ча-

стина із запланованих заходів досі невиконана та залишається деклара-

тивною. Підтвердженням чому слугує звіт за 2019 рік щодо виконання 

плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на пе-

ріод до 2020 року, відповідно до якого:  

а) проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо вдосконалення порядку відшкодування шкоди, завданої громадя-

нинові правоохоронними органами або судом відповідно до практики 

Європейського суду з прав людини» (реєстр. № 9044 від 05.09.2018), що 

розроблений Міністерством юстиції України, відкликано. Схожа ситуа-

ція з проектом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» від 13.07.2018 (реєстр. № 8607), яким пропонувалось доповни-

ти ЦПК, ГПК, КАС та Кримінальний процесуальний кодекс України 

положеннями, якими передбачити, що постанова Верховного Суду, що 

була прийнята за результатами перегляду судового рішення за виключ-

ними обставинами у зв’язку з рішенням ЄСПЛ, має містити відповідний 

аналіз з метою встановлення та усунення в подальшому недоліків судо-

вого процесу, які призвели до порушень прав заявника, гарантованих 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; 

б) статус відкликаного має і законопроект № 5026 від 12.08.2016, 

присвячений внесенню змін до законів України «Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського суду з прав людини» та «Про 

гарантії держави щодо виконання судових рішень» з метою запрова-

дження додаткових механізмів (способів) виконання судових рішень, які 

можуть бути застосовані виключно за згодою (ініціативою) стягувача; 

в) запланований захід, пов'язаний із розробленням законопроекту 

про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо початку досудового розслідування та внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рішення ЄСПЛ, у 

якому констатовано порушення процесуальних аспектів статей 2 чи 3 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв’язку з 

проведенням неефективного розслідування випадків смерті чи катуван-

ня або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або 

покарання, визнано не актуальним з причини відсутності необхідності 

законодавчого регулювання цього питання та непогодження законопро-

екту із заінтересованими органами. Неактуальним визнано і розроблен-

ня законопроекту щодо скасування всіх мораторіїв на реалізацію держа-

вного майна; 

г) досі триває виконання заходу, пов’язаного із розробленням зако-

нопроекту про внесення змін до КПК України, ЦПК України, ГПК 
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України, процесуального законодавства різних галузей судочинства 

щодо підстав та порядку безпосередньої участі у судовому засіданні 

осіб, які відбувають покарання та щодо яких обрано запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою, з урахуванням рішення Конституційного 

Суду України за поданням громадянина А.П. Трояна від 12 квітня 2012 

р. № 9-рп/2012, а також практики ЄСПЛ, що був запланований на ІІ 

квартал 2016 року; 

д) триває розроблення та прийняття нормативно-правового акта з 

питань регулювання порядку виконання рішень Європейського суду з 

прав людини та рекомендацій Європейського комітету з питань запобі-

гання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню на рівні ДПтС, її територіальних органів, а 

також окремих установ, що їй підпорядковані, який було заплановано 

ухвалити у IV кварталі 2016 року; 

е) приведення нормативно-правових актів з питань конвоювання у 

відповідність до практики Європейського суду з прав людини, що як за-

хід було заплановано на IV квартал 2016 р., виконано лише в частині  

розробки проекту Закону України «Про правила відбування адміністра-

тивного арешту». До цього часу триває і виконання заходу, пов’язаного 

з розробленням проекту Закону «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення щодо удосконалення положень 

Кодексу з урахуванням практики ЄСПЛ з питань застосування адмініст-

ративного стягнення у вигляді адміністративного арешту» (реєстр. 

№ 6401 від 20.04.2017), що був запланований на III квартал 2016 року
1
. 

Водночас слід відзначити і позитивні результати діяльності 

суб’єктів нормотворчості, які на виконання плану Стратегії ухвалили 

ряд важливих нормативно-правових актів з урахуванням практики 

ЄСПЛ. Серед них: Закон України «Про внесення змін до деяких законо-

давчих актів України щодо надання психіатричної допомоги» від 14 ли-

стопада 2017 року; постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 

2016 року № 157 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міні-

стрів України», якою посилено інституційну спроможність Урядового 

уповноваженого у справах ЄСПЛ з питань реагування на порушення 

прав людини, виявлені ЄСПЛ у справах з усталеною негативною прак-

тикою; Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, 

що затверджені наказом Міністерства юстиції України від 22 серпня 

2018 року № 2823/5. 

Аналіз викладеного дає підстави стверджувати про низьку ефекти-
                                                           

1
 Звіт за 2019 рік щодо виконання плану дій з реалізації Національної стратегії у 

сфері прав людини на період до 2020 року. URL: https://minjust.gov.ua/cat_497/section_548. 

https://minjust.gov.ua/cat_497/section_548
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вність запланованих та контрольованих Урядом України стратегічних 

заходів нормотворчого характеру, пов’язаних з імплементацією практи-

ки Страсбурзького суду в національне законодавство. Цей напрямок 

юридичної діяльності здебільшого перебуває на етапі планування без 

подальших зрушень, на чому неодноразово наголошував Комітет Мініс-

трів Ради Європи. 

В контексті питання, що розглядається нами, варто відзначити той 

факт, що врахування правових позицій Страсбурзького суду при здійс-

ненні правотворчої діяльності відбувається не тільки на стадії підготов-

ки нормативно-правового акта та його ухвалення, але й на стадії його 

реєстрації. Підтвердженням цьому слугують положення Порядку по-

дання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністер-

ства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, що затвер-

джений Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5.  

Як зазначається в п. 1.3 цього Порядку, державна реєстрація норма-

тивно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на від-

повідність його Конституції та законодавству України, Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. і протоколам до 

неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких на-

дано Верховною Радою України, та acquis communautaire, антикоруп-

ційної експертизи, а також з урахуванням практики Європейського суду 

з прав людини, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, 

присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного держа-

вного реєстру нормативно-правових актів
1
.  

Отже, одним із питань, що включається до предмета правової екс-

пертизи, є відповідність ухваленого нормативно-правового акта поло-

женням Конвенції та практиці ЄСПЛ. І саме на цьому етапі нормотвор-

чої діяльності, що по суті є юридичним фільтром, прийнятий акт може 

як пройти державну реєстрацію та в подальшому набути чинності з дня 

його опублікування, так і бути повернутий суб’єкту нормотворення з 

підстав невідповідності такого акта не тільки Конституції України чи 

іншому законодавству, але й Конвенції як міжнародному договору та 

практиці Суду Ради Європи.  

Висновок про відповідність прийнятого нормативно-правового акта 

положенням Конвенції та практиці ЄСПЛ, як зазначається в Порядку, 

надає Секретаріат Уповноваженого у справах ЄСПЛ, що вказує на наяв-

                                                           
1
 Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Мі-

ністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-

правових актів: Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5 (із змінами 

станом на 25.10.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0381-05. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0381-05
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ність у цього органу не тільки інформаційних та координаційних повно-

важень в процесі імплементації рішень Страсбурзького суду в націона-

льний правопорядок, але й правозастосовних (експертних), що кореспо-

ндується з одним із законодавчо визначених заходів загального характе-

ру, а саме забезпечення  юридичної експертизи. 

Узагальнення результатів проведеного нами дослідження свідчить, 

що Україна, як держава-відповідач, в особі уповноважених суб’єктів 

нормотворчості демонструє непослідовну, безсистемну, вибіркову та 

часто безвідповідальну реакцію на постанови Страсбурзького суду, під-

твердженням чому слугують такі дії з її боку: 1) декларативний підхід 

до зміни або прийняття нових нормативно-правових актів, про що свід-

чить невиконання значної частини запланованих Урядом України стра-

тегічних заходів нормативного характеру у сфері захисту прав людини; 

2) ухвалення лише деяких необхідних законодавчих актів на виконання 

першої пілотної постанови ЄСПЛ проти України, що суттєво не впли-

нуло на загальну ситуацію з виконанням рішень національних судових 

органів; 3) включення положень, присвячених ролі практики ЄСПЛ, до 

нормативно-правових актів формально або невиправдано; 4) невжиття 

належних заходів нормативного характеру, пов’язаних з умовами утри-

мання осіб в місцях попереднього ув’язнення, що у підсумку призвело 

до ухвалення ЄСПЛ другої пілотної постанови проти України; 

5) надмірна правотворча ініціатива парламенту з питань гарантування 

виконання постанов Страсбурзького суду, за відсутності належного 

юридичного механізму притягнення до відповідальності осіб, дії та рі-

шення яких призвели до порушення конвенційних прав і свобод; 6) ух-

валення на виконання постанов ЄСПЛ точкових нормативно-правових 

актів політичного контексту з метою відновлення правового статусу 

конкретних адресатів; 7) повне або часткове ігнорування правових по-

зицій Суду Ради Європи, який у своїх постановах неодноразово наго-

лошував на необхідності прийняття конкретного законодавчого акта на 

національному рівні. 

Водночас слід відзначити і певні позитивні зрушення в цьому на-

прямку юридичної діяльності, про що свідчать внесені зміни до Консти-

туції України, статусних законів та процесуальних кодексів. Щоправда, 

перенесення чи відтворення правових позицій Страсбурзького суду в 

таких нормативно-правових актах не завжди відзначається коректністю 

та доцільністю, або ж зводяться до корегування принципів діяльності 

суб’єктів, наділених владними повноваженнями.  

Усе вищевикладене дає змогу дійти висновку, що під впливом 

практики ЄСПЛ на правотворчість слід розуміти дію правових позицій 
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Суду Ради Європи на правосвідомість та поведінку суб’єктів правотво-

рчої діяльності, результати якої знаходять свій вияв практично на усіх 

стадіях цього процесу (перед проектній, проектній, прийняття нормати-

вно-правового акта, інформаційно-реєстраційній), що у підсумку може 

призводити до: а) або урахування чи відтворення результатів тлумачен-

ня конвенційних норм Страсбурзьким судом у текстах нормативно-

правових актів; б) або повного чи часткового ігнорування суб'єктом 

правотворчості результатів правоінтерпретаційної діяльності ЄСПЛ. 

Дія практики Страсбурзького суду на законотворчість в Україні 

спричиняє такі результати:  

1) суб’єкти законодавчої ініціативи офіційно декларують намагання 

врахувати правові позиції ЄСПЛ через розробку законопроекту та по-

дання його на розгляд парламенту;  

2) парламент України точно відтворює правову позицію ЄСПЛ при 

внесенні змін до нормативно-правового акта (Кодексу, Закону);  

3) законодавець частково враховує правову позицію Суду Ради Єв-

ропи та вносить зміни до нормативно-правового акта, не змінюючи його 

загальної концепції;  

4) враховуючи правову позицію Страсбурзького суду, Верховна Ра-

да України приймає новий законодавчий акт
1
. 

 

 

5.4. Вплив практики Суду Ради Європи на офіційну  

правоінтерпретаційну діяльність в Україні 

  

Врахування результатів сучасної загальнотеоретичної науки дозво-

ляє сформулювати судження про правоінтерпретаційну діяльність як 

про один із видів національної юридичної діяльності, що здійснюється 

уповноваженими суб’єктами права з метою роз’яснення дійсного змісту 

правових норм, результати якої мають юридичне значення для відповід-

них адресатів. Метою такої діяльності є пояснення (роз’яснення) 

суб’єктом тлумачення змісту норми права третім особам, що об'єктиву-

ється в правових позиціях або висновках інтерпретатора. 

Правоінтерпретаційна діяльність може здійснюватися будь-яким 

суб’єктом права, проте слід зауважити, що загальнообов’язковість її ре-

зультатів є юридичною властивістю лише офіційного тлумачення, що є 

виключним повноваження Конституційного Суду України щодо норм 

                                                           
1
 Завгородній В. А. Вплив практики Європейського суду з прав людини на законо-

давство України. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2016. № 6 (22). С. 11. 
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Основного Закону (ст. 147 Конституції України)
1
 та Верховного Суду, 

висновки якого щодо застосування норм права, викладені у постановах, 

є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосо-

вують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відпові-

дну норму права (п. 5 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016)
2
. 

Висловлена екс-головою ЄСПЛ Л. Вільдхабером думка, що 

«не достатньо просто гарантувати пряму дію положень Конвенції – не-

обхідно ще перенести прецедентне право Страсбурзького суду до наці-

ональної правової системи, тобто національні суди, особливо верховні 

та конституційні, мають орієнтуватися на прецеденти Європейського 

суду з прав людини…»
3
, актуалізує питання про реально існуючий 

вплив рішень Суду Ради Європи на офіційну правоінтерпретаційну дія-

льність в Україні. 

Аналіз наукових та навчальних джерел з досліджуваної проблема-

тики дає можливість дійти висновку, що більшість вчених схиляються 

до думки про необхідність урахування Конституційним Судом України 

правових позицій ЄСПЛ як невід’ємної умови руху Української держа-

ви до європейських цінностей у сфері захисту прав людини. 

Як наголошує М. Селівон, наше законодавство містить загалом 

аналогічний Європейській конвенції каталог прав людини, хоча окремі з 

них термінологічно відрізняються від конвенційних визначень. Тому в 

необхідних випадках для обґрунтування своїх позицій при прийнятті ві-

дповідних рішень Конституційний Суд України застосовує комплекс-

ний підхід, тобто, крім національного законодавства, використовує по-

тенціал міжнародно-правових актів, зокрема згаданої Конвенції, а також 

рішення ЄСПЛ. Саме у такий спосіб здійснюється вплив Європейської 

конвенції та практики ЄСПЛ на конституційне судочинство України
4
. 

Схожу позицію висловлює М.М. Гультай, який зазначає, що свій 

вплив на діяльність Конституційного Суду України Європейська конве-

нція та практика ЄСПЛ здійснюють через їх застосування у національ-

ному конституційному судочинстві. В силу обов’язковості рішень Кон-

                                                           
1
 Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами, внесеними станом на 

03 вересня 2019 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96#Text. 
2
 Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII.  

Відомості Верховної Ради. 2016. № 31. Ст. 545. 
3
 Вільдхабер Л. Місце Європейського Суду з прав людини у європейському консти-

туційному контексті. Вісник Конституційного Суду України. 2002. № 1. С. 56. 
4
 Селівон М. Вітальне слово учасникам Міжнародної конференції «Вплив практики 

Європейського суду з прав людини на національне конституційне судочинство». Вісник 

Конституційного Суду України. 2005. № 6. С. 6. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96#Text
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ституційного Суду України його правові позиції, сформовані на підставі 

юриспруденції ЄСПЛ, сприяють імплементації останньої у вітчизняну 

юридичну практику
1
. Більш радикальною в аспекті розглядуваного пи-

тання є думка В.В. Комарова, на переконання якого рішення ЄСПЛ ма-

ють формальний пріоритет стосовно рішень конституційних судів
2
. 

Водночас деякими правниками висловлюється й інша, діаметрально 

протилежна наукова позиція з цього приводу.  

Так, наприклад, С.В. Шевчук стверджує, що практика ЄСПЛ та 

КСУ має бути узгоджена або гармонізована у двосторонньому порядку: 

ЄСПЛ належить остаточне слово щодо тлумачення конвенційних прав, 

а офіційне роз’яснення КСУ тих самих прав, що містяться у Конституції 

України, має пріоритет над тлумаченням ЄСПЛ в українській правовій 

системі
3
.  

Підтримують таку позицію і С.Я. Фурса та Є.І. Фурса, які наголо-

шують на тому, що судова система України не є другорядною стосовно 

Страсбурзького суду, їх взаємовідносини повинні будуватись на прин-

ципах взаємодії, а не підпорядкування. Конституційний Суд України, а 

отже і загальні суди, зв’язаний тільки Конституцією України
4
.  

Інших висновків доходить О.В. Константий, який схиляється до 

думки, що правові позиції, сформульовані в рішеннях Страсбурзького 

суду, мають таку загальнообов’язкову природу для практики вітчизня-

них судів загальної юрисдикції, як і висновки (рішення) Конституційно-

го Суду України та Верховного Суду України
5
. А отже, вченим наголо-

шується на рівнозначності правових позицій Суду Ради Європи та ви-

щих судових органів України для національної юридичної діяльності. 

Вважаємо, що зазначені твердження правників актуалізують питання 

про конкуренцію правових позицій досліджуваних судів. Дійсно ідеаль-
                                                           

1
 Гультай М.М. Вплив практики європейського суду з прав людини на здійснення 

конституційного судочинства: шляхи оптимізації. Правове забезпечення ефективного ви-

конання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: зб. наук. cт. 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 15 вересня 2012 р.) / за ред. С. В. Ківалова; НУ 

«ОЮА». Одеса: Фенікс, 2012. С. 311-312. 
2
 Комаров В.В. Рішення Європейського суду з прав людини та Конституційного Су-

ду України: проблема конкуренції. Загальнотеоретичні й історичні проблеми правової 

науки. 2009. № 100. С. 32.  
3
 Шевчук С. Узгодженість практики Європейського суду з прав людини та Консти-

туційного Суду України. Вісник Конституційного Суду України. 2011. № 4-5. С. 128, 130. 
4
 Фурса С.Я., Фурса Є.І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про ви-

конання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».  Київ: Вид. 

Фурса С. Я., 2007. С. 7. 
5
 Константий О.В. Практика Європейського суду з прав людини як джерело судового 

правозастосування Верховного Суду України. Вісник Верховного Суду України. 2012.  № 1 

(137). С. 34. 
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ною можна вважати ситуацію, за якої судова практика йде одним шля-

хом, тобто і ЄСПЛ і КСУ приходять до тотожних висновків щодо змісту 

та обсягу прав і свобод людини, а також їх гарантій. Однак, зважаючи на 

ряд особливостей, які обумовлені спеціалізацію кожного із судів та їх 

правовим статусом, твердження вчених щодо пріоритетності результатів 

тлумачення КСУ над тлумаченням ЄСПЛ видається дискусійним.  

Страсбурзький суд є визнаною усіма державами-членами Ради Єв-

ропи наднаціональною судовою інстанцією, метою створення якої є ре-

альний (не ілюзорний) захист фундаментальних прав і свобод конкрет-

них людей, які зазнали негативного впливу з боку держави, на що вка-

зує як назва, так і зміст Конвенції та Протоколів до неї.  

Тобто саме людина, незалежно від свого правового статусу, та її 

основоположні можливості нормального існування в суспільстві і дер-

жаві є безпосереднім об’єктом захисту з боку ЄСПЛ, що при ухваленні 

рішень по суті справи одночасно здійснює роз’яснення змісту та обсягу 

конвенційних прав і свобод. Таке тлумачення з боку Страсбурзького су-

ду є по суті правозастосовним (казуальним), оскільки здійснюється у 

зв'язку із необхідністю застосування норм Конвенції при розгляді конк-

ретного випадку порушення прав людини та являє собою пізнавальну, 

інтелектуально-вольову діяльність суддів ЄСПЛ, метою якого є 

з’ясування змісту конвенційних норм за допомогою спеціального ін-

струментарію, що забезпечує узгодженість власної судової практики та 

відіграє роль правового орієнтиру для держав-учасниць Конвенції. 

Разом з тим, як зауважує С.Є. Федик, рішення Євросуду як акти 

тлумачення-роз’яснення можуть бути:  

1) офіційним казуальним тлумаченням стосовно вирішуваної Євро-

судом справи, оскільки вони є формально обов’язковими до виконання 

лише її сторонами;  

2) неофіційним нормативним тлумаченням: а) для країн-

відповідачів у процесі вирішення ними подібних справ на національно-

му рівні; б) при застосуванні рішень Євросуду у внутрішній юридичній 

практиці інших держав-учасниць; в) стосовно подальшої правотлумач-

ної практики самого Євросуду
1
. 

У свою чергу, Конституційний Суд України, представляючи одну із 

гілок державної влади та ухвалюючи рішення від імені України, здійс-

нює, окрім іншого, офіційне тлумачення конституційних прав і свобод 

як людини, так і громадянина. А отже, спеціалізація цього суду є більш 

                                                           
1
 Федик С.Є. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за мате-

ріалами практики європейського суду з прав людини та конституційного суду України): 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2002. С. 19. 
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ширшою, враховуючи його можливість здійснювати роз’яснення змісту 

та обсягу можливостей громадян держави. І саме в цій частині, на наш 

погляд, правоінтерпретація КСУ виступає поза конкуренцією з ЄСПЛ. 

Більше того, якщо вести мову про пріоритетність та значення пра-

вових позицій обох поважних судів, постає логічне запитання про те, 

хто чиї позиції повинен ураховувати: ЄСПЛ – позиції КСУ чи навпаки: 

КСУ – позиції ЄСПЛ?  

Відповідь на це запитання є очевидною, а саме питання можна від-

нести до риторичних, виходячи з:  

а) міжнародних зобов’язань України, а отже і КСУ, перед Радою 

Європи щодо дотримання положень Конвенції;  

б) вимог Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики ЄСПЛ», в якому закріплений імперативний припис про те, що 

суди, в тому числі і КСУ, мають застосовувати Конвенцію та практику 

ЄСПЛ як джерело права;  

в) правових позицій самого КСУ, сформованих у Рішенні від 

29.12.1999 № 11-рп/99 (у справі про смертну кару), в якому зазначено, 

що Законом України «Про приєднання України до Статуту Ради Євро-

пи» підтверджено відданість України ідеалам та принципам, які є спіль-

ним надбанням європейських народів» та Рішенні від 20.10.2011, в яко-

му КСУ наголошує, що бере до уваги практику Європейського суду з 

прав людини, який у своїх рішеннях встановлював наявність порушення 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року
1
. 

Проте слід наголосити, що для КСУ обов’язковими для врахування 

є лише правові позиції ЄСПЛ, що містяться в рішеннях проти України, 

оскільки саме мотивувальна частина постанов Страсбурзького суду 

справляє на всі без винятку національні органи державної влади загаль-

ний регулятивний вплив.  

Правові позиції, що містяться в постановах Суду Ради Європи про-

ти інших держав, носять для КСУ рекомендаційний характер, подібно 

до норм так званого міжнародного м’якого права (soft law), при цьому їх 

значення не можна недооцінювати з точки зору превентивного значення 

конвенційного механізму. 

В історії діяльності ЄСПЛ існують випадки, коли він послугувався 

правовими позиціями національних конституційних судів, з якими по-

годжувався як такими, що відповідають цінностям Конвенції. Підтвер-

                                                           
1
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 

62 Конституції України від 20 жовтня 2011 року № 12-рп/2011. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11. 
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дженням цьому слугують постанови Страсбурзького суду у справах 

«Броньовські проти Польщі», «Лавентс проти Латвії», «Маркс проти 

Бельгії», «Леля Сахін проти Туреччини», «Хаас проти Німеччини» та ін. 

Зазначене вказує на визнання Судом Ради Європи авторитету вищих 

національних судових установ та існуючий взаємний вплив результатів 

їх правотлумачної діяльності безпосередньо на суддів Страсбурзького 

суду. 

Однак, як слушно наголошує Д. Букіккіо, проблеми у стосунках між 

ЄСПЛ і національними конституційними судами завжди існували й іс-

нуватимуть, хоча й виникають не дуже часто. На національному рівні 

головним критерієм завжди залишається Конституція, навіть у випад-

ках, коли суди безпосередньо застосовують Конвенцію, що має верхо-

венство над національним правом.  

Хоча існують різні тлумачення прав людини, що апріорі може 

спричинити розбіжності у рішеннях на національному і європейському 

рівнях, така конфронтація може призвести тільки до марнування сил, 

що завдає шкоди обом сторонам і особливо шкодить тим, хто користу-

ється правами – громадянам
1
. 

Випадки невідповідності правотлумачної практики Конституційно-

го Суду та ЄСПЛ траплялися і в Україні.  

Так, наприклад, рішенням від 10.06.2003 №11-рп/2003 у справі про 

мораторій на примусову реалізацію майна КСУ визнав конституційним 

Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію май-

на» від 29.11.2001 № 2864-III
2
, положення якого перешкоджають вико-

нанню судових рішень у справах, боржником в яких є державне підпри-

ємство. У той же час ЄСПЛ в рішенні у справі «Сокур проти України» 

від 26.04.2005, проаналізувавши в тому числі попередньо зазначену по-

зицію КСУ, дійшов висновку, що затримкою близько трьох років з ви-

конанням  рішення  у  справі  заявника  державні  органи позбавили по-

ложення п. 1 ст. 6 Конвенції усього практичного ефекту, а Уряд не  на-

дав достатнього обґрунтування цій затримці
3
.  

                                                           
1
 Букіккіо Д. Вітальне слово учасникам Міжнародної Конференції «Вплив практики 

Європейського суду з прав людини на національне конституційне судочинство». Вісник 

Конституційного Суду України. 2005. № 6. С. 7. 
2
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційнос-

ті) Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» (справа про 

мораторій на примусову реалізацію майна) від 10 червня 2003 року № 11-рп/2003. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-03.  
3
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Сокур проти України» від 

26 квітня 2005 року (заява № 29439/02). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/980_351. 

https://zakon.rada.gov.ua/
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Вказана правова позиція Суду Ради Європи не нова в його практиці, 

оскільки була сформована у рішенні по справі «Іммобільяре Саффі» 

проти Італії» («Immobiliare Saffi v. Italy») від 28.07.1999, в якій Страс-

бурзький суд наголосив, що право доступу до суду включає право на 

виконання судового рішення без надмірних затримок
1
. Разом з тим у 

рішенні по справі «Горнсбі проти Греції» («Hornsby v. Greece») від 

19.03.1997 ЄСПЛ зазначив, що для цілей ст. 6 Конвенції виконання рі-

шення, ухваленого судом, має розцінюватися як складова частина «су-

дового розгляду».
2
 

Іншим прикладом невідповідності правових позицій обох дослі-

джуваних судів є їх висновки щодо необхідності присутності осіб в су-

довому засіданні.  

З цього приводу КСУ вирішив, що кожен, тобто громадянин Украї-

ни, іноземець, особа без громадянства, має гарантовані державою рівні 

права на захист прав і свобод у судовому порядку та на участь у розгля-

ді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку у судах 

усіх юрисдикцій, спеціалізацій та інстанцій, у тому числі й особа, яка 

засуджена і відбуває кримінальне покарання в установах виконання по-

карань
3
.  

У свою чергу, ЄСПЛ у рішенні по справі «Кабве та Чунгу проти 

Сполученого Королівства» («Kabwe and Chungu v. United Kingdom») від 

02.02.2010 висловив іншу думку, зазначивши, що стосовно цивільних 

справ не існує абсолютного права на присутність в судовому засіданні, 

за винятком обмеженої категорії справ, у яких характер і спосіб життя 

особи мають безпосереднє відношення до предмета справи або в яких 

рішення залежить від поведінки особи
4
. 

Вважаємо, що наявність вищезазначених та інших колізій у виснов-

ках КСУ та ЄСПЛ з одного й того ж питання є чинником дестабілізації 

національної юридичної практики, що у результаті призведе до звер-

                                                           
1
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Іммобільяре Саффі проти 

Італії» («Immobiliare Saffi v. Italy») від 28 липня 1999 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_075. 
2
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Горнсбі проти Греції» 

(«Hornsby v. Greece») від 19 березня 1997 року. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/980_079. 
3
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням 

громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 

Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу) від 12 квітня 2012 року 

№ 9-рп/2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12. 
4
 Національна доповідь на XVI Конгрес Конференції європейських конституційних 

судів «Співпраця між конституційними судами в Європі – рамкові умови і перспективи в 

даний час». Київ, 2013. С. 18. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/


Завгородній В. А. 

412 

нення громадян за захистом своїх прав в Суд Ради Європи.  

Слід зауважити, що деякими вченими висловлюється позиція про 

те, що у разі, якщо ЄСПЛ констатує невідповідність національного пра-

вового регулювання Конвенції і обов’язків держави, що випливають з її 

змісту, то це є неконституційність нормативно-правового акта
1
. 

Однак, на наше переконання, таке наукове твердження вступає у 

протиріччя з існуючим правовим статусом ЄСПЛ як міжнародного суду, 

діяльність якого має субсидіарний характер щодо національної судової 

системи. А отже постанови Страсбурзького суду не можуть бути підста-

вою чи попереднім вердиктом щодо визнання законів України неконс-

титуційними.  

Подібні юридичних наслідки для України є фактично посяганням 

на її державний суверенітет, частиною якого вже і так було пожертвува-

но при ратифікації Конвенції та визнанні ЄСПЛ. Більше того, сам прав-

ник вказує, що здійснення захисту Європейським судом як останньою 

інстанцією не означає, що сформоване ним правове положення треба 

розглядати як догму
2
.  

Тому перевірка закону на конституційність його положень є ви-

ключним повноваженням національного конституційного суду за умови 

звернення до нього уповноваженого суб’єкта. 

Принагідно слід зазначити, що вчені, які досліджували питання 

врахування практики ЄСПЛ при ухваленні рішень Конституційним Су-

дом України, дійшли різних висновків щодо його способів та напрямів. 

Так, наприклад, С. В. Шевчук наголошує на двох способах застосу-

вання КСУ правових позицій ЄСПЛ. З погляду правника, у рішенні від 

29.12.1999 (про смертну кару) КСУ уник прямого посилання на відпові-

дну мотивувальну частину рішення ЄСПЛ «Сьорінг проти Сполученого 

Королівства» 1989 року, що дає підстави вважати це за «приховане» за-

стосування прецедентного права. Але вже в мотивувальній частині рі-

шення у справі про заощадження громадян від 10.10.2001 прецедентне 

право ЄСПЛ застосовується у традиційній формі, тобто КСУ у своєму 

рішенні буквально цитує правову позицію ЄСПЛ у справі «Джеймс та 

інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986
3
.  

Зазначене дозволяє дійти висновку, що при ухваленні рішень КСУ 

використовує як прямий, так і непрямий спосіб використання результа-

                                                           
1
 Савенко М. Роль практики Європейського суду з прав людини у конституційному 

судочинстві України. Вісник Конституційного Суду України. 2005. № 6. С. 52-53. 
2
 Там само. С. 55. 

3
 Шевчук С. Судовий захист прав людини. Практика Європейського Суду з прав люди-

ни у контексті західної правової традиції. Вид. 2-ге, випр., доп. Київ: Реферат, 2007. С. 47. 
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тів правотлумачної діяльності Суду Ради Європи для підкріплення вла-

сної правової позиції, при цьому слід зауважити про домінування пер-

шого із зазначених способів. 

Аналіз рішень Конституційного Суду України, в мотивувальній ча-

стині яких міститься посилання на Конвенцію чи рішення ЄСПЛ, дав 

можливість С.Г. Серьогіній вирізнити три основні способи залучення 

європейських стандартів при обґрунтуванні правових позицій єдиного 

органу конституційної юрисдикції в нашій державі. Перший спосіб, 

найпростіший і водночас юридично найуразливіший, умовно можна на-

звати «відсильним».  

Використання другого, відносно казуїстичного, способу є більш поши-

реним порівняно з першим. З погляду вченої, найбільш доцільним і з точки 

зору юридичної техніки довершеним є третій спосіб залучення міжнарод-

но-правових документів до рішень Конституційного Суду, який умовно 

можна назвати казуїстично-сенсуальним (казуїстично змістовним) 
1
. 

Огляд актів КСУ останніх років дозволяє стверджувати, що Суд все 

більше використовує другий із зазначених способів залучення правових 

позицій ЄСПЛ до власної практики. Водночас варто зауважити, що при 

ухваленні деяких рішень КСУ демонструє надмірну «відданість» ре-

зультатам правоінтерпретації ЄСПЛ.  

Так, наприклад, у рішенні № 3-р/2018 від 24.04.2018 «Щодо відпо-

відності Конституції України ч. 6 статті 216 КПК України» Конститу-

ційний Суд України послався на рішення ЄСПЛ 11 разів, що, на наше 

переконання, є мало виправданим та вказує на превалювання кількіс-

них, а не якісних характеристик в діяльності КСУ. 

З погляду П.М. Рабіновича, вплив рішень ЄСПЛ на конституційне 

судочинство простежується у двох основних напрямках.  

Перший полягає у врахуванні конституційними судами вказівок і 

оцінок ЄСПЛ, наведених у його рішеннях у конкретних справах, до ро-

згляду яких ці органи залучались раніше відповідно до національного 

законодавства.  

Другим напрямом впливу практики ЄСПЛ на національне консти-

туційне судочинство виступає урахування і впровадження його органа-

ми самих принципів, тобто концептуально-методологічних засад, судо-

вого захисту прав людини і свобод людини у процесі  здійснення кон-

ституційної юрисдикції. І хоча цей «канал», на думку правника, є менш 

формалізованим, ніж перший, проте сфера його поширення може бути 

                                                           
1
 Серьогіна С. Використання практики Європейського суду з прав людини як перс-

пективний напрям оптимізації конституційного судочинства. Вісник Конституційного 

Суду України. 2005. № 6. С. 42-43. 
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незрівнянно ширшою
1
. 

Вказана позиція вченого актуалізує питання про методологію, що 

використовується в юридичній правотлумачній практиці вищих націо-

нальних судів та ЄСПЛ на предмет її відповідності, яку передусім, на 

наш погляд, складають принципи і способи тлумачення норм права, що 

є ключовим інструментарієм здійснення правоінтерпретаційної діяльно-

сті досліджуваних судових інстанцій. 

З цього приводу Т.І. Дудаш наголошує, що ЄСПЛ протягом своєї 

діяльності із застосування Конвенції виробив низку принципів тлума-

чення її норм, які визначають основні засади, вихідні ідеї розуміння їх-

нього змісту. До принципів тлумачення Конвенції, зауважує вчений, бі-

льшість авторів відносять такі: принцип ефективного тлумачення; 

принцип еволюційного тлумачення; принцип забезпечення правової ви-

значеності; принцип пропорційності та балансу інтересів; принцип за-

безпечення свободи національного розсуду; принцип автономного тлу-

мачення; принцип об’єктивного тлумачення
2
. 

Однак переконані, що думка вченого про досліджуване правове 

явища потребує уточнення в частині змістовного наповнення поняття 

«принципи тлумачення ЄСПЛ», які з погляду вченого визначають осно-

вні засади та ідеї розуміння змісту норм Конвенції.  

Під принципами тлумачення в теорії права прийнято розуміти ос-

новні ідеї, основні вимоги, що ставляться до тлумачення як до процесу 

пізнання змісту норм права чи різноманітних юридичних документів 

(договорів, рішень судів та ін.)
3
, а отже принципи тлумачення конвен-

ційних норм більш коректно розглядати як фундаментальні та осново-

положні ідеї, засади, підвалини, на яких ґрунтується правоінтерпрета-

ційна діяльність ЄСПЛ.  

В той же час виокремлені вченим принципи слід віднести до спеці-

альних принципів тлумачення Конвенції як одного із джерел міжнарод-

ного права, що, як слушно зауважує сам правник, обумовлені цілями 

Конвенції та її об’єктом.  

Зазначені висновки підтверджуються і позицією ЄСПЛ у справі 

«Сьорінг проти Сполученого Королівства» від 07.07.1989, в якому Суд 

наголосив, що під час тлумачення Конвенції необхідно враховувати її 

особливий характер як договору про колективне гарантування прав лю-
                                                           

1
 Рабінович П. Практика Стразбургського суду як орієнтир діяльності конституцій-

них судів з імплементації європейських стандартів прав людини. Вісник Конституційного 

Суду України. 2005. № 6. С. 35-36. 
2
 Дудаш Т.І. Зазнач. твір. С. 130. 

3
 Черданцев А.Ф. Толкование права и договора: учеб. пособие для вузов. Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2003. С. 104. 
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дини та основоположних свобод. Предмет і мета Конвенції як правового 

акта, що забезпечує захист прав і свобод людини, вимагає, щоб її норми 

тлумачилися і застосовувалися таким чином, щоб зробити її гарантії ре-

альними й ефективними
1
. 

Зважаючи на те, що тлумачення – це процес пізнання, якому влас-

тиві ознаки науковості, варто зауважити, що він, передусім, ґрунтується 

і на відповідних ідеях та вимогах наукового пізнання, серед яких:  

а) принцип всебічності дослідження, основний зміст якого полягає 

у тому, щоб аналізувати державно-правові явища не самі по собі, а у їх 

взаємозв’язках і взаємодії з іншими, близькими до них суспільними 

явищами;  

б) принцип історизму, який вимагає розгляду державних і правових 

явищ у розвитку та історичному взаємозв'язку, а не тільки з точки зору 

їх сучасного стану;  

в) принципу комплексності, вимоги якого полягають у тому, щоб 

дослідити їх з позицій не тільки юридичної науки, а й інших соціогума-

нітарних наук, перш за все філософії, соціології, політекономії, політо-

логії;  

г) принцип об'єктивності, який означає, що істинне відображення 

державно-правової дійсності у науковому знанні, відтворення її такою, 

якою вона існує реально;  

д) принцип конкретності, що вимагає детального аналізу всіх умов, 

у яких перебуває об'єкт пізнання, виділення головних, суттєвих власти-

востей, зв'язків і тенденцій його розвитку
2
.  

 Зазначений інструментарій широко використовується і у практиці 

Суду Ради Європи, на чому він сам неодноразово наголошував у своїх 

рішеннях.  

Так, наприклад, у рішенні по справі «Голдер проти Сполученого 

Королівства» від 21.02.1975 Страсбурзький суд зазначив, що Конвенція 

повинна тлумачитися об’єктивно, а не так, як могли розуміти сторони 

на момент її ратифікації
3
. У справі «М проти Німеччини» від 17.12.2009 

для формулювання власної правової позиції ЄСПЛ проаналізував зако-

                                                           
1
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Сьорінг проти Сполученого 

Королівства» («Soering v. the United Kingdom») від 07.07.1989 (заява № 14038/88). URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619. 
2
 Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник. 

Київ: Юрінком Інтер, 2006. URL: http://www.ebk.net.ua/Book/law/ 

zaychuk_tdp/part1/202.htm. 
3
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Голдер проти Сполученого 

Королівства» («Golder v. The United Kingdom») від 21.02.1975 (заява №  4451/70). URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57496. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2214038/88%22]}
http://www.ebk.net.ua/Book/law/
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%224451/70%22]}
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нодавство держав членів Ради Європи, документи Європейського комі-

тету з питань запобігання катування, Комісії з прав людини Ради Євро-

пи, Комітету з прав людини ООН
1
, що вказує на дотримання Страсбур-

зьким судом принципу всебічності.  

Про взяття за основу Страсбурзьким судом принципу конкретності 

можна дійти висновку за результатами аналізу рішення  ЄСПЛ у справі 

«Вемхоф проти Німеччини» від 27.06.1968, в якому ЄСПЛ підкреслив, 

що питання про характер поводження слід оцінювати у кожному конк-

ретному випадку за його особливими обставинами
2
, а також рішення 

Суду Ради Європи у справі «Лінгенс проти Австрії» від 08.07.1986, в 

якому Суд зазначив, що хоча захист від певних висловлювань поширю-

ється і на політичних діячів, однак якщо потерпілий належить саме до 

них, тоді необхідність обмежувати вираження думок є менш гострою
3
. 

Із зазначеного випливає, що Страсбурзьким судом ураховано конкрет-

ний правовий статус особи.  

Яскравим прикладом використання ЄСПЛ історизму як принципу 

наукового пізнання є справа «Зданока проти Латвії» від 16.03.2006, в 

якій Страсбурзький суд дійшов висновку про відсутність порушення 

права скаржника на вільні вибори та прийнятність застосування обме-

жувального заходу до скаржника в Латвії, зважаючи на історично-

політичний контекст, який обумовив законодавче закріплення такого 

заходу і його застосовність
4
. 

Важливим в рамках нашого дослідження вважаємо з'ясування при-

таманних правоінтерпертаційній діяльності ЄСПЛ існуючих загальних 

принципів тлумачення норм права, що виокремлюються в теорії права. 

З цього приводу доречною є думка Ю.М. Тодики, який зазначає, що 

принципи тлумачення права становлять цілісну взаємопов’язану систе-

му, застосування якої в сукупності дозволяє на високому рівні здійсню-

вати офіційне та неофіційне тлумачення правових приписів. До таких 

принципів вчений відносить: демократизм (рівність), науковість, точ-

                                                           
1
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «М проти Німеччини» («M. v. 

Germany») від 17.12.2009 (заява №  19359/04). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

96389. 
2
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Вемхоф проти Німеччини»  

(«Wemhoff v. Germany») від 27.06.1968 (заява № 2122/64). URL: http://hudoc.echr.coe.int/ 

eng?i=001-57595. 
3
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Лінгенс проти Австрії» 

(«Lingens v. Austria») від 08.07.1986 (заява № 9815/82). URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57523. 
4
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Зданока проти Латвії» 

(«Zdanoka v. Latvia») від 16.03.2006 (заява № 58278/00). URL: http://hudoc.echr.coe.int/ 

eng?i=001-72794. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2219359/04%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%222122/64%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%229815/82%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2258278/00%22]}
http://hudoc.echr.coe.int/
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ність і ясність, єдність теорії та практики правоконкретизаційної діяль-

ності (згідно з яким тлумачення юридичної норми витупає «посередни-

ком» між такою нормою і дійсністю, до якої ця норма застосовується)
1
.  

Водночас, твердження правника, що зазначені  принципи одночасно 

притаманні як офіційному, так і неофіційному тлумаченню, уважаємо 

дискусійним, зважаючи на те, що неофіційне тлумачення, серед якого 

виокремлюють буденне (тлумачення неюристів), апріорі не може здійс-

нюється на основі таких принципів, як науковість, точність чи ясність. 

У свою чергу, тлумачення конвенційних норм Страсбурзьким судом 

беззаперечно ґрунтується на принципах науковості та ясності, що тісно 

пов’язані з вищезгаданими спеціальними принципами, а саме 

об’єктивного та ефективного тлумачення. 

Так, О.Ф. Черданцевим виокремлено дещо інші принципи тлума-

чення, а саме:  

а) безсторонність (відсутність в інтерпретатора власних інтересів 

стосовно результату тлумачення; відсутність впливу сторонніх осіб на 

цей процес; використання об’єктивних критеріїв оцінки);  

б) обґрунтованість (кожен висновок має бути обґрунтованим на пі-

дставі певних правил тлумачення);  

в) всебічність (використання всіх способів тлумачення);  

г) об’єктивність (об’єктивне віддзеркалення змісту юридичної нор-

ми в інтерпретаційному акті);  

д) одноманітність (забезпечення однакового тлумачення одних і тих 

самих юридичних норм у різноманітних справах);  

е) стабільність (відсутність змін норми права у процесі її тлумачення);  

ж) визначеність (результат тлумачення повинен бути точним і ви-

значеним)
2
.  

Однак переконані, що більшість із зазначених вище керівних ідей є 

елементами попередньо вказаного принципу науковості. А такі принци-

пи тлумачення, як одноманітність та стабільність, тісно пов’язані з іс-

нуючим в діяльності ЄСПЛ принципом правової визначеності, хоча 

Страсбурзький суд інколи відступає від нього, застосовуючи принцип 

еволютивного тлумачення. 

Також С.В. Шевчуком запропоновано поділяти принципи інтерпре-

тації правових актів на загальні і спеціальні. До спеціальних принципів, 

або канонів тлумачення, вчений відносить: принцип комплексності; 

принцип «pari materia» (з того самого предмета); принцип «eiesdem 

                                                           
1
 Тодыка Ю.Н. Толкование Конституции и законов Украины. Харьков: Факт, 2003. 

С. 80-86. 
2
 Черданцев А.Ф. Зазнач. твір. С. 104-105. 
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generis» (того самого роду або класу); принцип «noscitur a sociis» (визна-

вати за супутнім); принцип «expressio unius», «exclusio alterius» (вклю-

чення одного виключає інше); принцип обмеженого тлумачення право-

вих положень; принцип золотого правила – якщо результати «звичайно-

го» тлумачення, згідно з загальноприйнятим літературним читанням тек-

сту, є абсурдними, і очевидний факт, що парламент не міг саме це мати 

на увазі, – в такому разі застосовується інше, додаткове значення «сумні-

вного» правоположення; принцип відповідності волі законодавця
1
. 

Аналіз вищезазначеного дає підстави стверджувати, що деякі із за-

пропонованих вченим принципів тлумачення більш доцільно віднести 

до його способів або прийомів, що використовуються і ЄСПЛ. Так, на-

приклад, вказані принципи «noscitur a sociis», «eiesdem generis» та «pari 

materia» є прийомами, за допомогою яких встановлюється справжнє 

значення письмового тексту в рамках використання лінгвістичного спо-

собу тлумачення. Водночас розширене чи обмежене тлумачення розгля-

дається в теорії права видом тлумачення за таким критерієм класифіка-

ції, як обсяг співвідношення тексту норми та її змісту.   

Як наголошує О.В. Сердюк, можна виокремити базові принципи 

(методи) тлумачення ЄСПЛ норм Конвенції, до яких належать: «прин-

цип автономного тлумачення понять», «принцип еволюційного (динамі-

чного) тлумачення», «принцип європейського консенсусу», «принцип 

розсуду держави», «принцип ефективного тлумачення». Ці принципи, 

стверджує вчений, було обґрунтовано переважно наприкінці 1970-х рр. і 

їх об’єднувала відмова від абсолютизації «оригіналізму» чи «текстуалі-

зму», тобто методів тлумачення Конвенції як статичного та формально-

го юридичного тексту
2
. 

Наведена точка зору свідчить, що правотлумачна діяльність ЄСПЛ 

здійснюється на основі як базових, так би мовити основних, так і неба-

зових (додаткових) принципів, які вчений не називає. На наше переко-

нання, такий підхід до їх класифікації не є виправданим, зважаючи на 

те, що ЄСПЛ в рамках розгляду конкретної справи бере за основу ті 

принципи тлумачення, що відповідають її специфіці та особливостям.  

Водночас ототожнення принципів та методів тлумачення не відпо-

відає загальнотеоретичним уявленням про ці правові феномени, перший 

з яких, як зазначалося вище, уособлює собою фундаментальні ідеї, заса-

                                                           
1
 Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. Київ: Український центр прав-

ничих студій, 2001. С. 210-211. 
2
 Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основополож-

них свобод: компендіум / О. В. Сердюк та ін.; за заг. ред. О. В. Сердюка, І. В. Яковюка. 

Харків: Право, 2017. С. 41. 



Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні … 

419 

ди, на яких ґрунтується правотлумачна діяльність ЄСПЛ, а другий є су-

купністю способів і прийомів тлумачення конвенційних норм. 

Щоправда в наукових джерелах можна споглядати науковий підхід, 

за якого деякі із перерахованих вище принципів все ж таки відносять до 

методів тлумачення Конвенції. Так, наприклад, Ф. Матчер вважає, що 

існує шість основних методів тлумачення Європейської конвенції, а са-

ме: 1) еволюційне тлумачення; 2) автономне тлумачення; 3) порівняльне 

тлумачення; 4) межі оцінювання; 5) принцип пропорційності; 6) відпо-

відність застосовуваних положень
1
. Схожу думку поділяє і Н.Л. Лех-

ник
2
.  

Проте аналіз змістовного наповнення кожного із шести зазначених 

методів дозволяє стверджувати, що такий підхід правників є спірним. З-

поміж усіх названих лише «порівняльне тлумачення» можна умовно ві-

днести до методів трактування конвенційних норм, що за своїм призна-

ченням тяжіє до способу або прийому. 

Поряд з такими принципами тлумачення норм Конвенції, як ефек-

тивність, актуалізація, новелізація, що по суті перекликаються з попере-

дньо розглянутими принципами ефективного, комплексного та динамі-

чного тлумачення, П.М. Рабінович виокремлює і такий принцип тлума-

чення, як ситуацізації (гранична конкретизація, індивідуалізація змісту 

й обсягу прав і свобод персоніфікованих суб’єктів)
3
.  

Вважаємо, що запропонований вченим принцип ситуацізації є бли-

зьким за своєю сутністю до принципу об’єктивного тлумачення, за яко-

го ЄСПЛ трактує положення Конвенції об’єктивно, а не так, як її розу-

міли сторони на момент ратифікації. Яскравим прикладом цього є спра-

ва «Маркс проти Бельгії» від 13.06.1979
4
, в якій ЄСПЛ розтлумачив по-

няття «сім'я», зважаючи на загальновизнані стандарти на момент розг-

ляду справи.    

Аналіз здійснюваної Страсбурзьким судом інтерпретації норм Кон-

венції дав змогу М.В. Мазуру, С.Р. Тагіеву, А.С. Беніцькому та 

В.В. Кострицькому виокремити більш широкий перелік принципів тлу-

мачення, а саме:  

                                                           
1
 Matscher F. Methods of Interpretation of the Convention. The European System of the 

Protection of Human Rights I R.St.J. Macdonald Edition. Kluwcr Academic Publishers. 1993. 

P. 65. 
2
 Лехник Н.Л. Методи тлумачення Конвенції про захист прав людини та основних 

свобод 1950 року. Наукові записки. 2002. Том 20. Юридичні науки. С. 33-35. 
3
 Рабінович П.М. Зазнач. твір. С. 37-36, 39.  

4
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Маркс проти Бельгії» 

(«Marckx v. Belgium») від 13.06.1979 (заява № 6833/74). URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57534. 
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1)  пропорційності та забезпечення рівноваги інтересів;  

2) ефективного та динамічного тлумачення;  

3) забезпечення правової визначеності (принцип дотримання пре-

цеденту);  

4) забезпечення певної свободи національного розсуду;  

5) автономного тлумачення;  

6) врахування загальновизнаних міжнародних стандартів і принци-

пів міжнародного права;  

7) забезпечення мінімальних гарантій прав і свобод людини
1
. 

Осмислення зазначених принципів тлумачення конвенційних норм 

дає можливість стверджувати, що правоінтерпретаційна діяльність 

ЄСПЛ ґрунтується і на загальновизнаних принципах міжнародного пра-

ва, на важливості яких неодноразово підкреслював у своїх постановах і 

сам Суд Ради Європи. 

Так, наприклад, у своєму рішенні у справі «Голдер проти Сполуче-

ного Королівства» від 21.02.1975 ЄСПЛ підкреслив необхідність вико-

ристання у своїй діяльності положень статей 31-33 Віденської конвенції 

про право міжнародних договорів від 23.05.1969 задля тлумачення Кон-

венції
2
, які також слід віднести до керівних ідей його правотлумачної 

діяльності. Отже, окрім названих спеціальних принципів тлумачення, 

ЄСПЛ керується і такими загальновизнаними в міжнародному праві, як: 

добросовісність, відповідність цілям та об’єктам договору, єдність текс-

ту договору та його додатків чи протоколів, урахування підготовчих ма-

теріалів та ін. 

Як вважає І.В. Павленко, до принципів тлумачення Конвенції слід 

також віднести: принцип законності, принцип необхідності в демокра-

тичному суспільстві, принцип пропорційності
3
. Проте, на наш погляд, 

вказані категорії є автономними поняттями Страсбурзького правозахис-

ного механізму, зміст яких розтлумачено ЄСПЛ. Разом з тим запропо-

нований автором принцип «субсидіарної ролі ЄСПЛ» є виключно прин-

ципом його правового статусу як наднаціональної судової інстанції, 

                                                           
1
 Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних 

свобод Європейським судом з прав людини та судами України: навч. посіб. / М.В. Мазур, 

С.Р. Тагіев, А.С. Беніцький, В.В. Кострицький; відп. ред. В.М. Карпунов. Луганськ: РВВ 

ЛДУВС, 2006. С. 131. 
2
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Голдер проти Сполученого 

Королівства» («Golder v. The United Kingdom») від 21.02.1975 (заява №  4451/70). URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57496. 
3
 Павленко І.В. Принципи тлумачення Конвенції про захист прав людини і осново-

положних свобод у практиці Європейського Суду з прав людини: загальний огляд за ма-

теріалами справ. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 6. С. 407-408. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%224451/70%22]}
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який жодним чином не може бути віднесений до принципів тлумачення 

конвенційних норм. 

У контексті досліджуваного актуальним вважаємо твердження 

В.І. Євінтова, який наголошує, що при тлумаченні двомовних текстів 

міжнародно-правових актів повинен застосовуватись принцип визнання 

повної рівності автентичних текстів
1
. Однак сам Страсбурзький суд не-

одноразово висловлював позицію, що саме французький текст Конвен-

ції більше відповідає її об’єкту та цілям (рішення у справах «Санді 

Таймз проти Сполученого Королівства» від 26.04.1979, «Адольф проти 

Австрії» від 26.03.1982), що свідчить про дискусійність вказаної позиції 

правника.  

Вищевикладене дає підстави для висновку, що в процесі здійснення 

правоінтерпретаційної діяльності Суд Ради Європи керується низкою 

принципів тлумачення, які слід розподілити на групи:  

1) універсальні принципи пізнання (всебічність, історизм, комплек-

сність, об'єктивність, конкретність);  

2) загальні принципи тлумачення норм права (неупередженість, од-

нозначність, системність, точність і ясність, несуперечність нормі тлу-

мачення, справедливість);  

3) загальні принципи тлумачення норм міжнародного права, що за-

кріплені Віденською конвенцією (добросовісність, відповідність цілям 

та об’єктам договору, єдність тексту договору та його додатків чи про-

токолів, урахування підготовчих матеріалів, тлумачення двомовності 

договору з використанням значення, що найбільше сприяє досягненню 

його цілей тощо);  

4) спеціальні принципи тлумачення Конвенції як одного із джерел 

міжнародного права, що обумовлені цілями Конвенції та її об’єктом 

(еволюційного (динамічного) тлумачення, забезпечення правової визна-

ченості (дотримання прецеденту), пропорційності та балансу інтересів, 

забезпечення свободи національного розсуду, автономного тлумачення, 

європейського консенсусу, забезпечення мінімальних гарантій прав і 

свобод людини). 

Принципам правотлумачної діяльності Страсбурзького суду прита-

манні такі риси: а) є основоположними, фундаментальними ідеями та 

вимогами, на яких ґрунтується тлумачення норм Конвенції як процесу; 

б) їх дотримання забезпечує якість правоінтерпретаційної діяльності 

ЄСПЛ, ефективність дії норм Конвенції, неілюзорність прав і свобод 

людини; в) не мають часових меж існування та постійно розвиваються; 

                                                           
1
 Евинтов В.И. Многоязычные договора в современном международном праве. Киев. 

1981.  С. 36-37. 
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г) взаємопов’язані між собою утворюючи систему; д) в основі загальних 

принципів тлумачення норм Конвенції лежать принципи наукового пі-

знання; е) спеціальні принципи тлумачення ґрунтуються на загальних та 

загальновизнаних у міжнародному праві.  

Вважаємо методологічно коректним твердження, що принципи 

правоінтерпретаційної діяльності Суду Ради Європи знаходять своє ві-

дображення в способах тлумачення конвенційних норм. 

Під способами тлумачення норм права в загальній теорії права тра-

диційно розуміють сукупність правил і прийомів, які забезпечують 

з’ясування дійсного змісту норм права
1
. Водночас слід констатувати, що 

серед вчених-теоретиків не існує усталеного підходу до розуміння цього 

поняття, як і до критеріїв для його видової диференціації.   

Як наголошує Ю.Л. Власов, для остаточного визначення способів 

тлумачення необхідно виходити із завдань та об’єкта тлумачення, про-

понуючи такі чотири основні способи, які тією чи іншою мірою містять 

у собі всі існуючі: граматичний, логічний, системний і історичний
2
. У 

свою чергу, О.Ф. Черданцев виокремлює п’ять способів тлумачення, а 

саме: мовний, логічний, систематичний, історичний і функціональний
3
.  

Однак, на наш погляд, слід підтримати позицію тих правників, які 

заперечують виокремлення логічного способу тлумачення, зважаючи на 

те, що застосування будь-якого тлумачення норми права апріорі не мо-

же бути нелогічним, тобто без врахування існуючих логічних прийомів, 

серед яких логічне перетворення, логічний розвиток, аналогія, висновки 

з понять тощо. 

Натомість С.С. Алексєєв та М.М. Вопленко наголошують на наяв-

ності і такого способу тлумачення норм права, як спеціально-

юридичного
4
, сутність якого зводиться до того, що дослідження волі 

нормотворця здійснюється на основі спеціальних знань юридичної нау-

ки, і передусім юридичної техніки. 

З погляду Т.І. Дудаш, до основних способів тлумачення Конвенції, 

які застосовує ЄСПЛ, більшість дослідників його практики відносять 

такі: лінгвістичне (граматичне, мовне, філологічне), історичне та систе-

                                                           
1
 Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А. Ведєрніков. 2-е вид. 

перероб. і доп. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015; Ліра ЛТД. 

С. 294. 
2
 Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: монографія. Київ: Ін-т держави і 

права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. С. 35. 
3
 Черданцев А.Ф. Толкование советского права. Москва, 1979. С. 35, 117. 

4
 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследо-

вания / С.С. Алексеев. Москва: Устав, 1999. С. 131;  Вопленко Н.Н. Толкование права. 

Волгоград: Изд-во Волгоградского госуниверситета, 2007. С. 28. 
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мне. Як слушно зауважує правник, процес тлумачення буд-якої юриди-

чної норми розпочинається саме із з’ясування лексико-морфологічної та 

синтаксичної структури їх тексту, адже правові приписи Конвенції за-

ходять зовнішнє вираження за допомогою мови
1
.  

Мовний спосіб тлумачення був ефективно використаний ЄСПЛ у 

справах: «Джонсон та інші проти Ірландії» від 18.12.1986 (щодо 

з’ясування змісту словосполучення «право на шлюб»); «Лізгоу проти 

Сполученого Королівства» від 08.07.1986 (щодо тлумачення поняття 

«загальні принципи міжнародного права»); «Людіке, Белкацем і Коц 

проти Німеччини» від 28.11.1978 (щодо тлумаченні терміна «безкошто-

вно») та інших справах. На наше переконання, зазначений спосіб тлу-

мачення ґрунтується на принципах автономного та ефективного тлума-

чення конвенційних норм.  

У процесі філологічного (лінгвістичного) тлумачення суб’єкт його 

здійснення водночас досліджує техніко-юридичні засоби і прийоми ви-

раження волі нормотворця у правовій нормі, тобто здійснює аналіз осо-

бливих правових конструкцій, структури норми, визначає їх вид тощо 

на основі спеціальних знань правничої науки. А отже, поряд з філологі-

чним використовується і такий спосіб тлумачення, як спеціально-

юридичний.  

Його застосування, на наш погляд, притаманне і ЄСПЛ, що обумо-

влюється як юридичною природою самої Конвенції (міжнародного до-

говору, що є результатом діяльності представників правничої науки), 

так і суб’єктами тлумачення (суддями ЄСПЛ), які в переважній більшо-

сті є вченими.  

Вважаємо, що використання Страсбурзьким судом спеціально-

юридичного тлумачення норм Конвенції дозволило йому сформувати 

власний автономний понятійно-термінологічний ряд (автономні конве-

нційні поняття), що використовується лише в цілях Конвенції незалеж-

но від правових систем її держав-учасниць.    

Лінгвістичне тлумачення також тісно пов’язане з системним, сут-

ність якого полягає у встановленні Судом Ради Європи системних 

зв’язків між різними юридичними нормами, як самої Конвенції, що 

сприймається як єдине ціле, так і конвенційних норм з іншими нормами 

міжнародного права.  

Про використання цього способу тлумачення конвенційних норм з 

боку ЄСПЛ свідчать його рішення у справах «Санді Таймз проти Спо-

лученого Королівства» від 26.04.1979 (щодо тлумачення поняття «пе-

редбачено законом»), «Ван дер Музеле проти Бельгії» від 23.11.1983 
                                                           

1
 Дудаш Т.І. Зазнач. твір. С. 143. 
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(щодо тлумачення поняття «примусова праця»), «Корбелі проти Угор-

щини» від 19.09.2008 (щодо тлумачення поняття «злочини проти людс-

тва») та інших справах. 

Історичний спосіб тлумачення, що в доктрині права часто назива-

ють історико-політичним, ґрунтується на історичному принципі пізнан-

ня та полягає у зверненні ЄСПЛ до історичних умов формування норми 

Конвенції. Цей спосіб був використаний Страсбурзьким судом при роз-

гляді справ «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 

21.02.1986 (щодо посилання в ст. 1 Першого протоколу на «загальні 

принципи міжнародного права»); «Кембел і Козанс проти Сполученого 

Королівства»» від 25.02.1982 (щодо з’ясування значення терміну «світо-

глядний»); «Маркс проти Бельгії» від 13.06.1979 (як аргумент для засто-

сування динамічного тлумачення). 

Принагідно слід зазначити, що деякими вченими виокремлюється і 

такий спосіб тлумачення норм права, як телеологічний (цільовий), під 

яким розуміють сукупність прийомів, що допомагають з’ясуванню зміс-

ту правової норми через встановлення мети і завдання, що покликали її 

до життя
1
. В основі цього способу тлумачення лежить теорія про існу-

вання окремого життя норми самої по собі, її існування визначається ці-

лями, заради досягнення яких відповідну норму було прийнято. Норма 

права не залежить від писаного тексту, який її відображає, чи намірів її 

автора. Її зміст може змінюватися за повністю незмінної форми
2
.    

З погляду І.І. Лукашук, Європейський суд з прав людини також ак-

тивно застосовує телеологічний спосіб тлумачення Європейської конве-

нції про захист прав людини та основоположних свобод. Зокрема, він 

часто звертає увагу на її положення, за яким «Конвенція є живим актом, 

який має тлумачитися у світлі сучасних умов»
3
. Більше того, сам ЄСПЛ 

у рішенні по справі «Джасса проти Швейцарії» («Jassa v. Switzerland») 

від 10.03.1991 наголосив на необхідності такого способу тлумачення, 

зазначивши, що «об’єкт і цілі Конвенції як договору про колективні га-

рантії прав людини закликають до тлумачення і застосування її поло-

жень з урахуванням особливого характеру і так, щоб її вимоги виявили-

                                                           
1
 Біленчук П., Теліпко В. Тлумачення правових норм: поняття, способи, види. Акту-

альні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм: збірник статей учасн. міжнар. 

наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. П.О. Недбайла (м. Львів, 28-29 берез. 2008 р.). 

Львів: Юрид. фак. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2008. С. 9. 
2
 Рассолов М.М. Теория государства и права. Москва: Издательство Юрайт, 2010. 

С. 422. 
3
 Лукашук И.И., Лукашук О.И. Толкование норм международного права. Москва: 

NOTA BENE, 2002. С. 34. 
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ся конкретними та дієвими»
1
.  

Вказаний спосіб тлумачення конвенційних норм Суд Ради Європи 

ефективно використав у ряді справ, серед яких: «Лойзіду проти Туреч-

чини» («Loizidou v. Turkey») від 18.12.1996, «Пакеллі проти Німеччини» 

(Pakelli v. Germany) від 25.04.1983, «Делкорт проти Бельгії» (Delcourt v. 

Belgium) від 17.01.1970, «Айрей проти Ірландії» (Airey v. Ireland) від 

09.10.1979 та ін.  

Зазначене дозволяє дійти висновку про тісний зв'язок телеологічно-

го способу з’ясування змісту норм Конвенції з принципами еволютив-

ного, ефективного і об’єктивного тлумачення, що часто призводить до 

розширювальної інтерпретації обсягу конвенційних прав і свобод лю-

дини з боку Страсбурзького суду. 

Як стверджують П.М. Рабінович та С.Є. Федик, цільове (телеологі-

чне) тлумачення є одним із головних способів здійснюваного Євросу-

дом тлумачення Конвенції. Назва цього способу прямо вказує на при-

йоми, які використовуються цим органом при тлумаченні її цілей та за-

вдань. Роль цільового тлумачення може бути різною і залежати від за-

стосування (чи незастосування) Євросудом інших способів тлумачення 

для інтерпретації конкретної норми Конвенції
2
. 

Загалом погоджуючись із твердженнями правників щодо важливос-

ті цього способу тлумачення, видається дискусійною їх позиція з при-

воду того, що він є одним із головних. Попередній аналіз значної кіль-

кості рішень ЄСПЛ все ж дозволяє дійти висновку про домінування в 

діяльності Суду Ради Європи лінгвістичного (філологічного) та систем-

ного способів тлумачення норм Конвенції. Хоча варто зауважити, що в 

процесі правоінтерпретації ЄСПЛ часто використовує декілька вищепе-

рерахованих способів тлумачення, не надаючи переваги якомусь одно-

му. Так, наприклад, в рішенні по справі «Санді Таймз проти Сполучено-

го Королівства» від 26.04.1979 ЄСПЛ з метою встановлення спільних та 

відмінних рис значення термінів використав одночасно телеологічний, 

системний та лінгвістичний способи тлумачення. 

Вищевикладене дає підстави для таких висновків:  

1) способи тлумачення норм Конвенції є частиною спеціального 

методологічного інструментарію ЄСПЛ, що тісно пов’язані та ґрунту-

                                                           
1
 Дудаш Т.І. Зазнач. твір. С. 131. 

2
 Рабінович П.М., Федик С.Є. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав 

людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини). Праці Львівської 

лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного буді-

вництва та місцевого самоврядування Академії  правових наук України  / редкол.: 

П.М. Рабінович (голов. ред) та ін. Серія І. Дослідження та реферати. Випуск 5. Львів: Аст-

рон, 2004. С. 80. 
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ються на принципах правоінтерпретаційної діяльності Страсбурзького 

суду;  

2) вони є сукупністю прийомів пізнання дійсного змісту норм Кон-

венції з метою ефективного захисту конвенційних прав і свобод;  

3) вибір ЄСПЛ способу тлумачення залежить від обставин справи, 

що розглядається, структури та змісту норми Конвенції, яка підлягає ін-

терпретації, специфіки конкретного порушеного права, наявності попе-

редньо сформованої правотлумачної практики самого Суду Ради Європи;  

4) ЄСПЛ часто використовує одночасно декілька способів тлума-

чення норм Конвенції з метою визначення точного змісту поняття, що 

інтерпретується, не надаючи переваги якомусь із них;  

5) застосування зазначених способів тлумачення як правило призво-

дить до розширювального тлумачення конвенційних норм, метою якого є 

максимально можливий захист прав і свобод людини, хоча в практиці 

Суду існують випадки буквального тлумачення норм Конвенції;  

6) їх використання дозволяє ЄСПЛ забезпечити гармонійність, єд-

ність і несуперечливість тлумачення як процесу, а також сформувати 

конвенційний понятійно-категоріальний апарат. 

Зважаючи на предмет нашого дослідження, важливим уважаємо пи-

тання про те, чи є методологія тлумачення норм права ЄСПЛ актуаль-

ною для Конституційного Суду України (далі – КСУ) та Верховного су-

ду (далі – ВС). 

Як наголошує Ю.М. Тодика, КСУ при здійсненні інтерпретаційної 

діяльності використовує такі способи тлумачення, як: 1) граматичний 

(філологічний, мовний); 2) системний, що випливає з такої якості пра-

вових норм, як системність; 3) телеологічний (цільовий) спосіб тлума-

чення Конституції, оскільки остання містить багато цільових програм; 

4) логічний спосіб тлумачення конституційної норми; 5) історико-

політичний спосіб (судді Конституційного Суду спираються при тлума-

ченні Конституції на знання конкретно-історичних умов і обставин 

прийняття Конституції)
1
. 

До схожих висновків доходить І.Д. Сліденко, який наголошує на іс-

нуванні п'яти способів тлумачення Конституції, при цьому виокремлює 

з поміж інших телеологічний як найбільш творчий, що вимагає надви-

сокого рівня професіоналізму від інтерпретаторів
2
, а також М. Салей, 

який стверджує, що під час тлумачення Основного закону держави Кон-

                                                           
1
 Тодика Ю.М. Способи тлумачення Конституції і законів України Конституційним 

Судом. Вісник Академії правових наук України. 2001. № 2 (25). С. 52-58. 
2
 Сліденко І.Д. Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в кон-

тексті світового досвіду: автореф. дис. канд. юрид наук: 12.00.02. Одеса, 2001. С. 13.  
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ституційний Суд України часто використовує прийоми правової герме-

невтики, буквальної, історичної, систематичної та телеологічної інтерп-

ретації, здійснюючи, таким чином, конвертацію, переклад конституцій-

них норм у конституційні цінності, що дає змогу визначити дійсне соці-

альне призначення тієї чи іншої норми
1
.   

У свою чергу, в одному зі своїх рішень Верховний Суд,  посилаю-

чись на положення ч. 3 та ч. 4 ст. 213 ЦК України, наголошує на загаль-

них способах, що мають застосовуватися для тлумачення на трьох рів-

нях: перший рівень тлумачення – за допомогою однакових для всього 

змісту правочину значень слів і понять, а також загальноприйнятих у ві-

дповідній сфері відносин значення термінів (абз. 1 ч. 3 ст. 213 ЦК Укра-

їни); другим рівнем тлумачення (у разі, якщо за першого підходу не 

вдалося витлумачити зміст правочину) є порівняння різних частин пра-

вочину як між собою, так і зі змістом правочину в цілому, а також з на-

мірами сторін, які вони виражали при вчиненні правочину, а також, з 

чого вони виходили при його виконанні (абз. 1 ч. 3 ст. 213 ЦК України); 

третім рівнем тлумачення (при без результативності перших двох) є 

врахування: а) мети правочину, б) змісту попередніх переговорів, 

в) усталеної практики відносин між сторонами (якщо сторони перебува-

ли раніш в правовідносинах між собою), г) звичаїв ділового обороту; 

ґ) подальшої поведінки сторін; д) тексту типового договору; е) інших 

обставин, що мають істотне значення (ч. 4 ст. 213 ЦК України)
2
.  

І хоча Верховний Суд прямо не називає існуючі в доктрині права 

способи тлумачення норм, наголошуючи лише на їх рівнях, зі змісту на-

ведених положень випливає, що Суд вбачає за необхідне застосування 

мовного, системного та телеологічного способів тлумачення. 

Зазначене дає підстави стверджувати, що як КСУ, так і ВС викори-

стовують подібний інструментарій ЄСПЛ в частині способів тлумачен-

ня норм права. Питання щодо принципів тлумачення, на яких ґрунту-

ється існуюча правоінтерпретація вищих національних судів, потребує 

окремого дослідження.  

Беззаперечним є той факт, що правотлумачна діяльність КСУ та ВС 

однозначно ґрунтується на принципах пізнання, а також на існуючих за-

гальних принципах тлумачення норм права. Що ж до принципів тлума-

чення норм міжнародного права (тлумачити добросовісно відповідно до 

                                                           
1
 Салей М. Конституційна аксіологія та практика Конституційного Суду України.  

Национальный юридический журнал: теория и практика. 2016 (DECEMBRIE). С. 20. 
2
 Постанова Великої Палати Верховного Суду від 17 жовтня 2018 року по справі 

№ 753/22010/14-ц (провадження № 14-211 цс 18). URL: http://reyestr.court.gov.ua/ 

Review/78977587. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843251/ed_2018_10_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843251
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843251/ed_2018_10_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843251
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843251/ed_2018_10_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843251
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843251/ed_2018_10_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843251
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843251/ed_2018_10_02/pravo1/T030435.html?pravo=1#843251
http://reyestr.court.gov.ua/
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звичайного значення, які слід надавати термінам правового акта в їх-

ньому контексті; тлумачити у світлі об'єкта і цілей правового акта), які 

визначені у Віденській конвенції про право міжнародних договорів та є 

значимими для ЄСПЛ, то їх застосування з боку КСУ та ВС також не 

викликає заперечень попри відмінність в об’єкті й предметі тлумачення. 

Як відомо, правові статуси КСУ та Верховного Суду відрізняються 

від ЄСПЛ, передусім в аспекті здійснюваних ними повноважень, а тому 

частина попередньо визначених спеціальних принципів правоінтерпре-

таційної діяльності Суду Ради Європи є абсолютно неприйнятними в їх 

діяльності. Такими принципами, наприклад, є: забезпечення свободи на-

ціонального розсуду, європейського консенсусу, автономного тлумачен-

ня. Доцільність використання інших спеціальних принципів правотлума-

чної діяльності ЄСПЛ з боку КСУ та ВС може бути визначена лише після 

здійснення належного наукового аналізу їх юридичної практики. 

Огляд правових позицій КСУ, що формуються з урахуванням прак-

тики ЄСПЛ, дає підстави стверджувати, що Суд у своїй діяльності керу-

ється принципом ефективного тлумачення норм національного законо-

давства, сутність якого зводиться до забезпечення практичного і конк-

ретного захисту прав людини.  

Зокрема, КСУ керувався цим принципом при ухваленні рішення від 

10 жовтня 2001 р. (справа про заощадження громадян), в якому зазнача-

ється, що відсутність саме в законі конкретних етапів, термінів повер-

нення заощаджень та обсягів бюджетних асигнувань може призвести до 

повної втрати громадянами своїх вкладів, тобто до порушення їх кон-

ституційного права власності.  

Схожа правова позиція, як наголошує КСУ, була викладена Страс-

бурзьким судом у рішенні по справі «Джеймс та інші проти Сполучено-

го Королівства» від 21.02.1986, що є підтвердженням її урахування. У 

підсумку КСУ доходить висновку, що положення закону, відповідно до 

якого заощадження громадян, які відновлені та проіндексовані згідно із 

законом в установах Ощадного банку України, повертаються залежно 

«від віку вкладника», є таким, що не відповідає Конституції
1
.  

Ефективне тлумачення норм права з боку КСУ дозволило йому за-

безпечити конкретний захист прав людини, гарантованих Конституці-

                                                           
1
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень статей 7, 8 Закону України «Про державні гарантії 

відновлення заощаджень громадян України», за конституційним зверненням Воробйова 

В.Ю., Лосєва С.В. та інших громадян щодо офіційного тлумачення положень статей 22, 

41, 64 Конституції України (справа про заощадження громадян) від 10 жовтня 2001 року 

№ 13-рп/2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-01. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-01
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єю, а також підкреслити той факт, що існуючі гарантії прав людини не є 

ілюзорними. 

Застосування цього принципу тлумачення норм права простежуєть-

ся і в рішенні КСУ від 10 квітня 2003 року (справа про поширення відо-

мостей), в якому Суд дійшов висновку, що звернення громадян до пра-

воохоронного органу, яке містять певні відомості про недодержання за-

конів посадовими або службовими особами, передаються чи повідом-

ляються не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи 

окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це зако-

ном іншими посадовими особами. Тому такі звернення за змістом ч. 1 

статті 7 ЦК не можуть вважатися поширенням відомостей, які порочать 

честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди інтересам поса-

дової чи службової особи правоохоронного органу
1
.  

Зазначену правову позицію КСУ було сформовано під впливом рі-

шень ЄСПЛ у справах «Нікула проти Фінляндії», «Яновський проти 

Польщі», в яких тлумачення ст. 10 Конвенції сприяло розширенню об-

сягу права на звернення громадян з питань діяльності органів публічної 

влади та одночасному звуженню гарантій діяльності службових і поса-

дових осіб, розширенню обов’язків держави перед людиною. Застосо-

вуючи вказаний принцип тлумачення, КСУ також підкреслено, що пра-

ва людини не є загальними теоретичними конструктами, розуміння сут-

ності яких має ґрунтуватися на соціальних умовах та процесах, що ди-

намічно змінюються. Гарантії захисту прав і свобод людини є реальни-

ми та ефективними лише у тому випадку, якщо вони забезпечують 

практичне втілення таких можливостей
2
. 

Принцип ефективного тлумачення включено і до інструментарію 

діяльності Верховного Суду, свідченням чого є його рішення від 

18 квітня 2018 р., в якому Суд у складі Об’єднаної Палати Касаційного 

цивільного суду, взявши за основу правову позицію ЄСПЛ, сформовану 

у рішенні «Volovik v. Ukraine» від 6 грудня 2007 року про те, що «наці-

ональні суди мають вибирати способи такого тлумачення, які зазвичай 

можуть включати акти законодавства, відповідну практику, наукові до-

слідження тощо», сформував такий висновок: «у разі, якщо з'ясувати 

справжній зміст відповідної умови договору неможливо за допомогою 

загальних підходів до тлумачення змісту правочину, передбачених у ча-

                                                           
1
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням 

громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення части-

ни першої статті 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомос-

тей) від 10.04.2003 № 8-рп/2003. URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/475. 
2
 Там само. 
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стинах третій та четвертій ст. 213 ЦК України, слід застосовувати тлу-

мачення «contra proferentem»»
1
.  

Ще одним прикладом дотримання Верховним Судом принципу 

ефективного тлумачення, сутність якого зводиться до того, що інтерп-

ретатор витлумачує текст норми, зважаючи на цілі закону, в якому вона 

знаходиться, є постанова Верховного Суду колегією суддів Першої су-

дової палати Касаційного кримінального суду від 04 грудня 2018 року, в 

якій Суд перевіряв відповідність ч. 1 ст. 263 КК засаді «nullum crimen 

sine lege», що закріплена, серед іншого, в ст. 7 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод.  

Використавши декілька способів тлумачення та правові позиції 

ЄСПЛ, Верховний Суд дійшов висновку, що термін «закон», який вжи-

вається в диспозиції ст. 263 КК України у словосполученні «передбаче-

ний законом дозвіл», має тлумачитися у широкому розумінні цього тер-

міна як «законодавство», що виключає застосування частини пер-

шої статті. З позиції Суду «дозвіл», виданий не на підставі «закону» у 

вузькому розумінні, а на підставі підзаконного акта, не може вважатися 

«передбаченим законом дозволом» у значенні ч. 1 ст. 263 КК. Іншими 

словами, за такого тлумачення особа, яка має дозвіл, виданий на підста-

ві відомчого нормативного акта, має притягатися до кримінальної від-

повідальності за ч. 1 ст. 263 КК, оскільки такий дозвіл не відповідає ви-

мозі, визначеній цим положенням
2
. 

У правотлумачній практиці КСУ простежується і дотримання 

принципу пропорційності та балансу інтересів. Так, наприклад, в рі-

шенні від 26.12.2011 Конституційний Суд України доходить висновку, 

що передбачені законами соціально-економічні права не є абсолютни-

ми. Механізм реалізації цих прав може бути змінений державою, зокре-

ма, через неможливість їх фінансового забезпечення шляхом пропор-

ційного перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів 

усього суспільства. Зазначена позиція, як наголошує КСУ, узгоджується 

з висновками ЄСПЛ, що  сформовані у справах «Ейрі проти Ірландії» 

від 9 жовтня 1979 р. та «Кйартан Асмундсон проти Ісландії» від 12 жов-

                                                           
1
 Постанова Верховного Суду у складі Об’єднаної Палати Касаційного цивільного 

суду від 18 квітня 2018 року (справа № 753/11000/14-ц). URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/73500675. 
2
 Постанова Верховного Суду колегією суддів Першої судової палати Касаційного 

кримінального суду від 04 грудня 2018 року (справа № 161/3885/16-к). URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/78628039. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1394/ed_2018_10_18/pravo1/T012341.html?pravo=1#1394
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627833/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627833
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627833/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627833
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1394/ed_2018_10_18/pravo1/T012341.html?pravo=1#1394
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1394/ed_2018_10_18/pravo1/T012341.html?pravo=1#1394
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1394/ed_2018_10_18/pravo1/T012341.html?pravo=1#1394
http://www.reyestr.court.gov.ua/
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тня 2004 року
1
.  

Схожа позиція була висловлена і в рішенні КСУ від 22.05.2018, в 

якому зазначається, що Верховна Рада України, виходячи з існуючих 

фінансово-економічних можливостей держави та з метою збереження 

справедливого балансу між інтересами особи та суспільства, має змогу 

запроваджувати, змінювати, скасовувати або поновлювати такі пільги, 

оскільки вони не мають фундаментального характеру, а отже не можуть 

розглядатися як конституційні права, свободи та гарантії їх реалізації
2
. 

Водночас слід наголосити, що КСУ, використовуючи один із принципів 

тлумачення Страсбурзького суду, не здійснює посилання на конкретні 

рішення останнього, що не заважає КСУ обрати належний методологіч-

ний інструментарій.     

Ураховуючи позиції ЄСПЛ, сформовані у рішеннях по справах «Ріс 

проти Сполученого Королівства» від 17.10.1986, «Сорінг проти Сполу-

ченого Королівства» від 07.07.1989, «Ейрі проти Ірландії» від 

09.10.1979, а також попередньо зазначену позицію КСУ, Верховний Суд 

у рішенні по справі № 746/169/17 від 26.12.2011 у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду також наголошує на необхідності 

дотримання цього принципу. 

Слід зауважити, що в сучасній правничій науці точиться полеміка 

щодо можливості КСУ та ВС здійснювати перетлумачення власних пра-

вових позицій, які були сформовані попередньо, тобто доцільності за-

стосування в інтерпретаційній діяльності принципу динамічного тлума-

чення норм права, яким керується ЄСПЛ. 

Наприклад, як зазначає П.М. Ткачук, вироблена Конституційним 

Судом України правова позиція, як складова його рішення, не може бу-

ти відмінена або скасована. Вона має діяти доти, поки будуть чинними 

норми Конституції та законів, на яких вона базується
3
. Інші дослідники, 

а саме П. Рабінович та В. Гончаров, наголошують, що оскільки соціаль-

ні умови можуть суттєво змінюватися, то й забезпечення функцій Кон-
                                                           

1
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 

49 народних депутатів України, 53 народних депутатів України і 56 народних депутатів 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 розділу VII 

«Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 

26 грудня 2011 року № 20-рп/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v020p710-11. 
2
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційнос-

ті) пункту 12 розділу I Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втра-

тили чинність, деяких законодавчих актів України» (від 28 грудня 2014 року № 76-VIII в) 

від 22 травня 2018 року № 5-р/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-18. 
3
 Ткачук П.М. Правові позиції Конституційного Суду України. Вісник Конституцій-

ного Суду України. 2006. № 2. С. 21. 

https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/v020p710-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-18
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ституції (причому за незмінності її тексту) стає можливим через присто-

сувальне тлумачення. Чим довше не змінюється текст Основного Зако-

ну, стверджують вчені, тим нагальнішою стає потреба у такому тлума-

ченні і навпаки. Отже, невипадково свого часу було сформульовано те-

зу: якщо Верховна Рада України є єдиним автором тексту Основного 

Закону, то КСУ поряд із нею є співавтором його смислу
1
. 

Формування контраверсійних позицій вже неодноразово трапляло-

ся в історії діяльності КСУ, підтвердженням чому слугує  наявність 

двох протилежних за змістом правових позицій з одного питання в різ-

них рішеннях, а саме: 1) в Рішенні КСУ від 29 січня 2002 року                

№ 1-рп/2002 та Ухвалі КСУ від 14 березня 2002 року № 3-уп/2002 (щодо 

підстав для припинення раніше наданих пільг у сфері валютного і мит-

ного регулювання та справляння податків, зборів); 2) в Ухвалі КСУ від 

5 лютого 2008 року № 6-у/2008 та Рішенні КСУ від 26 червня 2008 року 

№ 13-рп/2008 (щодо здійснення наступного конституційного контро-

лю); 3) в Ухвалі КСУ від 3 липня 2008 р. № 26-у/2008 та Рішенні КСУ 

від 17 вересня 2008 року № 16-рп/2008 (щодо відкриття конституційно-

го провадження у справі за конституційним поданням народних депута-

тів); 4) в Рішенні КСУ від 17 вересня 2008 року № 16-рп/2008 та Рішен-

ні КСУ від 6 квітня 2010 року № 11-рп/2010 (щодо входження до складу 

коаліції депутатських фракцій народних депутатів України); 5) в Рішен-

нях КСУ від 20 березня 2002 № 5-рп/2002, від 09 липня 2007 № 6-

рп/2007, від 26 грудня 2011 № 20-рп/2011 (щодо соціальних пільг, ком-

пенсацій та гарантій громадян); 6) в Рішенні КСУ від 17 жовтня 2002 

року № 17-рп/2002 та Рішенні КСУ від 15 березня 2016 року № 1-

рп/2016 (щодо тлумачення положення «на наступній черговій сесії Вер-

ховної Ради України»).  

Водночас слід зауважити, що формування контраверсійних правових 

позицій КСУ не завжди позитивно оцінюється суддями цього ж Суду.  

Так, в окремій думці судді КСУ М.І. Мельника наголошується, що у 

висновках КСУ від 20 січня 2016 №1-в/2016 та від 30 січня 2016 №2-

в/2016 Суд позитивно оцінив законопроект про внесення змін до Кон-

ституції України (щодо правосуддя), яким у 2016 році Конституцію 

України було доповнено положеннями про те, що виключно адвокат 

здійснює представництво іншої особи в суді. Позитивно оцінюючи це 

конституційне нововведення, Суд виходив з того, що «адвокат має не-

обхідний професійний рівень та можливість забезпечити реалізацію 

                                                           
1
 Рабінович П., Гончаров В. Перегляд Конституційним Судом України власних пра-

вових позицій як засіб охорони функцій Основного Закону. Вісник Конституційного Суду 

України. 2011. № 4-5. С. 153. 
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права особи на захист від кримінального обвинувачення та представни-

цтво її інтересів у суді» (підпункт 3.17 пункту 3 Висновку від 20 січня 

2016 року №1-в/2016). Аналогічно, як зауважує суддя, не вбачаючи ска-

сування чи обмеження прав людини у виключенні з Конституції Украї-

ни положення про те, що виключно адвокат здійснює представництво 

іншої особи у суді, Конституційний Суд водночас виходив з того, що 

запропоновані конституційні зміни «розширюють можливості здійснен-

ня представництва у суді… представництво особи у суді може бути 

здійснене за вибором особи адвокатом або іншим суб’єктом» (підпункт 

2.2.1 підпункту 2.2 пункту 2 Висновку КСУ від 31 жовтня 2019 року 

№4-в/2019). Однак таке обґрунтування Судом своєї останньої позиції 

видається недостатнім
1
.  

Аналіз вищезазначених випадків формування контраверсійних пра-

вових позицій дозволяє дійти висновку про передчасність включення 

принципу динамічного тлумачення до методологічного інструментарію 

Конституційного Суду України, зважаючи на такі аргументи. 

По-перше, КСУ як орган державної влади діє на основі конститу-

ційного принципу, закріпленого в ст. 6 Основного закону, тобто здійс-

нює свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і 

відповідно до законів України. Аналіз положень чинного Закону Украї-

ни «Про Конституційний Суд України» від 13.07.2017 дає підстави 

стверджувати, що такого повноваження, як уточнення чи зміна тлума-

чення норм Конституції України, КСУ не має. 

По-друге, зважаючи на те, що дотримання принципу динамічного 

тлумачення конвенційних норм ґрунтується на твердженні ЄСПЛ про 

те, що Конвенція є «живим інструментом», який повинен тлумачитися у 

світлі умов сьогодення, видається спірним застосування такої гіпотези 

при формуванні контраверсійних правових позицій у рішеннях КСУ, що 

були ухвалені в такі короткі проміжки часу за відсутності реальних змін 

в житті суспільства. 

 Доречними з цього приводу є висновки К.С. Грищенка, який зазна-

чає, що протилежні позиції КСУ щодо суб’єктів формування коаліції 

депутатських фракцій у Верховній Раді України, встановлені в 2008 р. 

та в 2010 р., не можна взагалі вважати застосуванням динамічного тлу-

мачення, оскільки впродовж менш як двох років не відбулось жодних 

змін, які б могли слугувати підставою для застосування динамічного 

тлумачення: положення Конституції не зазнали змін, виборчий закон у 

                                                           
1
 Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно ви-

сновку Конституційного Суду України від 31 жовтня 2019 року №4-в/2019. URL: 

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/4_v_2019_2.pdf. 
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частині обрання парламенту за пропорційною виборчою системою так 

само не змінився, публічна думка теж не створювала легітимних підстав 

для зміни порядку функціонування інституту парламентської коаліції. 

Підставою для зміни позиції Суду у 2010 р. відповідно до тексту рішен-

ня є те, що в 2010 р., на відміну від 2008-го, постала необхідність ви-

тлумачити положення Конституції України щодо коаліції депутатських 

фракцій з урахуванням положень нового Регламенту Верховної Ради 

України. Однак такий підхід, зауважує вчений, є методологічно хибним, 

адже за таких обставин нівелюється те, що Регламент у принципі може 

бути неконституційним
1
. 

По-третє, формування нової правової позиції без належної аргумен-

тації та суттєвих причин є явним порушенням не менш важливого для 

судової практики принципу правової визначеності, на необхідності до-

тримання якого наголошує сам КСУ в одному зі своїх рішень (№ 3-

рп/2016). Як зазначається в ньому, «принцип правової визначеності не 

виключає визнання за органом державної влади певних дискреційних 

повноважень у прийнятті рішень, однак у такому випадку має існувати 

механізм запобігання зловживанню ними. Цей механізм повинен забез-

печувати, з одного боку, захист особи від свавільного втручання органів 

державної влади в її права і свободи, а з другого – наявність можливості 

в особи передбачати дії цих органів»
2
. 

Слушною з цього приводу є думка І.Д. Сліденка про те, що з 2002 

року стаття 155 Конституції України не змінювалася. Обставин зміню-

вати свою практику для Конституційного Суду України не було. Кон-

ституційний Суд України і не навів ніяких причин для відходу від влас-

ної попередньої практики, чим допустив кричущу і неприпустиму по-

милку, повністю заперечуючи правову прогнозованість та визначеність 

у своїй діяльності та порушивши приписи статті 4 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» в частині засадничих принципів його ді-

яльності – верховенства права та обґрунтованості рішень, що є дефор-

                                                           
1
 Грищенко К.С. Зміна Конституційним Судом України власних юридичних позицій 

І застосування динамічного тлумачення – пошук співвідношення. Наукові записки НАУ-

КМА. 2017. Том 193. Юридичні науки. С. 19. 
2
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції 
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«Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (справа про припинення виплати допомоги при 

народженні дитини) від 08 червня 2016 № 3-рп/2016. URL: 
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мацією практики КСУ
1
. 

З погляду С.П. Рабіновича, невизначеність в актах конституційного 

правосуддя України постає здебільшого виявом невизначеності полі-

тичної, нестійкості співвідношення політичних сил та водночас індика-

тором відносин між гілками державної влади. З огляду на це триваюча 

нині реформа судової системи дає підстави для обережного оптимізму 

щодо можливості в подальшому корегування Конституційним Судом 

України деяких власних правових позицій, щодо яких існують сумніви в 

аспекті конституційно-правової визначеності
2
. 

По-четверте, одночасна дія двох правових позицій КСУ, які є тото-

жними за своїм юридичним значенням, дає змогу суб’єктам правозасто-

сування на власний розсуд обирати для врахування ту з них, яка є більш 

«комфортною» для них, що в перспективі призведе до різних, часто не-

передбачуваних, правових наслідків для суб’єктів правовідносин.  

Категорично не заперечуючи можливість КСУ формувати контра-

версійні правові позиції, застосовуючи динамічне тлумачення норм Ос-

новного Закону, що відповідає існуючій реалістичній теорії правотлу-

мачення, вважаємо, що таке повноваження Суду має бути закріплене в 

законі та реалізовуватися з чітким обґрунтуванням його причин, особ-

ливо коли це стосується положень розділу ІІ Конституції України, а та-

кож за наявності істотних змін в житті суспільства, що спричинені нау-

ково-технічним прогресом, історичними, політичними, духовними чи 

іншими чинниками. 

Вважаємо, що при застосуванні динамічного тлумачення вищі суди 

мають дотримуватися таких вироблених науковою спільнотою правил: 

1) при динамічному тлумаченні його об’єктом є явище, що прив’язане 

до конкретного людського буття (завжди є буттєвим), тому результат 

тлумачення може змінюватись залежно від зовнішніх обставин, які 

впливають на об’єкт тлумачення; 2) мають враховуватися зміни в соціа-

льному контексті: зміни в юридичній практиці, зміни в публічній думці 

чи зміни в науковій думці, спричинені науковим прогресом; 3) мають 

враховуватися лише такі зміни в соціальному контексті, щодо яких іс-

нує консенсус; 4) його слід застосовувати тоді, коли закон застарів, од-

                                                           
1
 Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І.Д. стосовно Рішен-
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ховної Ради України», яке міститься у статті 155 Конституції України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nea1d710-16. 
2
 Рабінович С.П. Правова невизначеність в актах конституційного судочинства.  

Український часопис конституційного права. 2017. № 1. С. 48. 



Завгородній В. А. 

436 

нак формально залишається джерелом права
1
. 

Включення принципу еволютивного (динамічного) тлумачення до 

власного техніко-юридичного інструментарію спостерігається і в діяль-

ності Верховного Суду, а точніше його Великої палати. Застосування 

цього принципу тлумачення передусім зумовлено необхідністю корегу-

вання правових позицій, що були сформовані попередньо діючим Вер-

ховним Судом України.  

Так, наприклад Велика Палата Верховного Суду у постановах від 

13 березня 2018 року (справа № 14-40цс18), від 21 березня 2018 року 

(справа №14-41цс18), від 25 квітня 2018 року (справа № 14-74цс18), а 

також від 20 червня 2018 року (справа № 14-224цс18), дійшла висновку 

про необхідність відступу від висновків Верховного Суду України, ви-

словлених у постанові від 01 березня 2017 року (справа № 6-923цс16).  

Про можливість відступу Великої Палати Верховного Суду від по-

переднього висновку вперше було наголошено в окремій думці декіль-

кох її суддів у справі № 823/378/16. В ній суддями зауважено про те, що 

шляхом буквального, звужувального чи розширювального тлумачення 

відповідної норми Верховний Суд може повністю відмовитися від по-

переднього висновку на користь іншого, або конкретизувати попередній 

висновок, застосувавши належні способи тлумачення юридичних норм
2
. 

Конкретні підстави для відступу від власних правових позицій Ве-

лика палата Верховного Суду визначила у Постанові від 04.09.2018 

(справа № 823/2042/16)
3
, що відбулося з урахуванням правової позиції 

ЄСПЛ, сформованої у справі «Chapman v. the United Kingdom» («Чеп-

мен проти Сполученого Королівства») від 18.01.2001. 

Аналіз положень вище вказаної постанови Великої палати Верхов-

ного Суду дає змогу дійти висновків, що мають методологічне значен-

ня, зокрема:  

а) виокремлені Верховним Судом загальні підстави для відступу від 

попередньо сформованих правових позицій, а саме: вади попереднього 

рішення чи групи рішень (їх неефективність, неясність, неузгодженість, 

необґрунтованість, незбалансованість, помилковість); зміни суспільного 

контексту (п. 43 постанови), є оціночними категоріями, що були запози-

чені з практики Верховного Суду США. Тому з метою їх однозначного 

                                                           
1
 Eskridge W. Dynamic Statutory Interpretation. Yale Law School Legal Scholarship Reposito-
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розуміння та врахування як самими суддями Великої палати, так і суд-

дями касаційних судів у складі ВС Велика палата ВС має здійснити 

роз’яснення змісту таких підстав у своїх подальших постановах; 

б) для власної судової практики Велика Палата ВС звузила перелік 

ґрунтовних підстав для відступу від висловлених раніше правових по-

зицій, залишивши лише помилковість і неефективність попередніх по-

зицій, а також застарілість підходу до вирішення справ внаслідок розви-

тку в певній сфері суспільних відносин або їх правового регулювання 

(п. 44 постанови), що вказує на заперечення можливості оцінки її попе-

редніх висновків як неясних, неузгоджених, необґрунтованих чи незба-

лансованих; 

в) Верховним Судом формально закріплено власну методологію ві-

дступу від висновків щодо застосування юридичної норми, сутність якої 

полягає в тому, що Велика Палата ВС може або повністю відмовитися 

від свого висновку на користь іншого або конкретизувати попередній 

висновок, застосувавши відповідні способи тлумачення юридичних 

норм. Однак, вказуючи на необхідність конкретизації власних правових 

позицій, сам ВС наголошує на тому, що деякі з них є загальними (абст-

рактними), а отже, допускає їх неясність чи незбалансованість;  

г) Велика палата ВС наголошує на важливості європейських стан-

дартів правосуддя для власної судової практики, послугувавшись поло-

женнями Висновку № 11 Консультативної ради європейських суддів 

про якість судових рішень 2008 р., в п. 49 якого зазначається, що судді 

повинні послідовно застосовувати закон, однак коли суд вирішує відій-

ти від попередньої практики, на це слід чітко вказувати в рішенні.  

Проте наскільки Верховний Суд сам дотримується зазначеного мі-

жнародного правила, а також власних правових позицій в аспекті підс-

тав відступу від своєї попередньої практики, можна зрозуміти лише піс-

ля аналізу його наступних постанов. 

Про необхідність застосування динамічного тлумачення Велика па-

лата Верховного Суду доходить висновку в постановах від 12.09.2018 

№ 2-А-3097/2007 та від 05.12.2018 № 818/1688/16. Однак дослідження їх 

змісту не дає змоги однозначно стверджувати, яка із попередньо визна-

чених підстав для відступу настала, оскільки в основі мотивації обох 

рішень ВС про зміну власної позиції лежить твердження про неможли-

вість розгляду цих справ за правилами цивільного судочинства. При 

цьому Суд не визнає помилковості або неефективності своїх попередніх 

правових позицій або ж факту зміни суспільного контексту.  

Схоже обґрунтування відступу від власної правової позиції здійс-

нене Верховним Судом і при ухваленні постанови від 12 грудня 2018 

https://verdictum.ligazakon.net/document/78977494?_ga=2.66001325.2014697072.1550153471-391764967.1531660354
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року у справі № 804/285/16. При цьому Суд, демонструючи свою послі-

довність, згадує у тексті постанови попередньо сформовану ним право-

ву позицію, викладену у постанові від 05.12.2018 № 818/1688/16, і таким 

чином формує свою усталену судову практику.  

Не наводяться причини формування нової правової позиції і в пос-

танові Великої Палати ВС від 7 листопада 2018 року (справа 

№ 755/13532/15-ц), в якій Суд забезпечує розгляд усіх заявлених вимог 

у межах єдиного судового провадження. Водночас слід зауважити, що 

Верховний Суд, формуючи власні висновки, враховує правові позиції 

ЄСПЛ, висловлені у рішеннях «Хаджинастасиу проти Греції» від 16 

грудня 1992 року і «Кузнєцов та інші проти Російської Федерації» від 11 

січня 2007 року.  

У практиці Великої Палати Верховного Суду існують і випадки за-

стосування еволютивного тлумачення, яке призвело до звужувальної ін-

терпретації норм права за обсягом.  

 Так, в постанові Великої Палати ВС від 5 грудня 2018 року по 

справі №904/7326/17 зазначено, що Велика Палата відступає від висно-

вку, викладеного у постановах від 14 березня 2018 року у справі 

№ 660/612/16-ц, від 12 вересня 2018 року у справі № 906/530/17, від 17 

жовтня 2018 року у справах № 5028/16/2/2012 та № 927/395/13 шляхом 

його уточнення
1
. Таке уточнення призвело до звуження переліку випад-

ків, передбачених ст. 30 Закону «Про виконавче провадження», коли 

матеріали виконавчого провадження мають передаватися тому суб'єкту 

примусового виконання судових рішень, який сформував зведене вико-

навче провадження щодо одного боржника. Разом з тим, як і в поперед-

ньо розглянутих справах, ВС не наводить аргументованих причин фор-

мування нової правової позиції. 

 У зв’язку із зазначеним поділяємо позицію В. Пирогова, який на-

голошує, що для дотримання сформованої концепції відданості принци-

пам, сформульованим у практиці ЄСПЛ, Верховний Суд мусить у кож-

ній ситуації долати «драбину із трьох сходинок», як він це досить вдало 

зробив у постанові ВП ВС від 4 вересня 2018 року у справі 

№823/2042/16, де: 1) «на першій сходинці» сформулювати правило 

(принцип), яким керується Суд («принцип»); 2) «на другій сходинці» 

викласти вичерпний перелік підстав (обставин), за виняткової наявності 

яких він лише матиме змогу коригувати власну практику («можливі ви-

няткові підстави»); 3) «на третій сходинці» чітко вказати причину відс-

туплення від власних правових позицій та обґрунтувати її зв'язок з об-
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ставинами справи, що переглядається касаційним порядком («конкретна 

причина + застосовність до обставин»)
1
. 

Вищевикладене вказує, що більш наскрізним для правотлумачної 

діяльності КСУ та ВС є принцип забезпечення правової визначеності 

(правопевності), який кореспондується з концепцією усталеної судової 

практики (jurisprudence constante). 

Як слушно з цього приводу зауважує суддя Верховного Суду 

О.Р. Кібенко, посилання на власні рішення дозволяють побудувати 

зв’язок між ними. При ухваленні рішення, в якому міститься посилання 

на вже існуючу правову позицію, немає потреби в повторному викла-

денні розширеної аргументації, тобто відбувається економія часу, а та-

кож знижуються ризики того, що суддя-доповідач під час написання 

проекту судового рішення по-іншому викладе формулювання вже існу-

ючої правової позиції, що знизить її правову визначеність (тобто відбу-

вається «фіксація правової позиції»)
2
. 

Практика посилання КСУ на свої попередні правові позиції склала-

ся достатньо давно. Одним з перших таких випадків є Рішення КСУ від 

10 лютого 2000 року (у справі про ціни і тарифи на житлово-комунальні 

та інші послуги), де в абзаці другому п. 2 мотивувальної частини Суд 

посилається на раніше висловлену правову позицію, що була сформова-

на у Рішенні КСУ від 2 березня 1999 року.  

Аналіз результатів діяльності КСУ останніх років дозволяє дійти 

висновку, що Суд у мотивувальній частині рішень все частіше посила-

ється на свої попередні висновки, підтверджуючи важливість цього 

принципу для КСУ. 

Наприклад, у Рішенні КСУ від 11 жовтня 2018 року № 8-р/2018 

(справа про звернення осіб, визнаних судом недієздатними) КСУ поси-

лається на попередньо сформовані правові позиції у своїх рішеннях від 

29 грудня 1999 року № 11-рп/1999, від 24 квітня 2018 р. № 3-рп/2018, 

від 01 червня 2016р. № 2-рп/2016, від 16 жовтня 2007 р. № 8-рп/2007. 

Разом з тим вищевказане рішення КСУ було ухвалене з урахуванням 

правових позицій ЄСПЛ, сформованих у справах: «C.B v. Bulgaria», 

«Parascineti v. Romania», «B v. Romania» (№ 2), «Stanev v. Bulgaria», 

«Наталія Михайленко проти України», що також ухвалювалися Страс-

                                                           
1
 Пирогов В. Підстави відступлення Великої Палати ВС від власних правових пози-

цій і запитання щодо таких підстав. URL: 

https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/183692_pdstavi-vdstuplennya-veliko-palati-verkhovnogo-

sudu-vd-vlasnikh-pravovikh-pozitsy--zapitannya-shchodo-takikh-pdstav. 
2
 Кібенко О. Нові підходи Великої Палати Верховного Суду до забезпечення єдності 

судової практики. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/129294-novi-pidkhodi-velikoyi-palati-

verkhovnogo-sudu-do-zabezpechennya-yednosti-sudovoyi-praktiki. 
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бурзьким судом з дотриманням принципу правової визначеності. 

Ухвалюючи Рішення № 13-рп/2018 (щодо конституційності поло-

жень шостого речення ч. 1 ст. 13 Закону України «Про психіатричну 

допомогу»), КСУ не тільки послугувався своїми попередніми позиція-

ми, висловленими в рішеннях від 14.12.2000 № 15-рп/2000 та від 

08.06.2016 № 4-рп/2016, а також чітко наголосив на тому, що «Суд підт-

верджує юридичну позицію, викладену ним у Рішенні від 01.06.2016 

№2-рп/2016 та встановлює такий порядок виконання цього Рішен-

ня: …»
1
. 

Усе вищевикладене дає можливість дійти висновку, що правоінтер-

претаційній діяльності національних судових органів України (Верхов-

ного Суду та Конституційного Суду України) в її сучасному вимірі, з 

погляду впливу на неї практики ЄСПЛ, притаманні такі особливості: 

1) попри відмінність в об’єкті й предметі тлумачення, вищезгадані 

суб’єкти, уповноважені здійснювати офіційне роз’яснення норм права в 

Україні, в цілому використовують такі ж принципи та способи тлума-

чення, що й Страсбурзький суд;  

2) офіційна правороз’яснювальна діяльність Верховного Суду та 

Конституційного Суду України ґрунтується як на загальних, так і на 

окремих спеціальних принципах тлумачення норм права, що ними керу-

ється у свій діяльності ЄСПЛ, зокрема: ефективного тлумачення норм; 

пропорційності та балансу інтересів; забезпечення правової визначенос-

ті (правопевності), еволютивного (динамічного) тлумачення;  

3) водночас неодноразове ухвалення Конституційним Судом Украї-

ни рішень щодо тлумачення одних і тих самих норм права із викорис-

танням принципу динамічного тлумачення, здійснюваного без належної 

аргументації самої практичної потреби повторного роз’яснення право-

вих норм, має своїм наслідком виникнення правотлумачних колізій – 

двох протилежних за змістом (контраверсійних) правових позицій Суду;  

4) зважаючи на наявні випадки відступу Верховного Суду від попе-

редньо сформульованих ним із урахуванням принципу еволютивного 

тлумачення правових позицій, без належного обґрунтування причин для 

такого відступу, визначених самою ж Великою палатою Суду в Поста-

нові від 04.09.2018 (справа № 829/2042/16), вважаємо за необхідне за-

кріплення вичерпного переліку підстав для відступу від раніше сформу-
                                                           

1
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень шостого речення частини першої статті 13 Закону 

України «Про психіатричну допомогу» від 20 грудня 2018 року 

№ 13-р/2018 (справа № 1-170/2018(1114/18). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 

v013p710-18#Text.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
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льованих Верховним Судом правових позицій у статті 13-1 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів». Запропонована норма Закону 

забезпечить необхідний баланс між межами судового розсуду та кон-

ституційним принципом законності, що вимагає від органів судової 

влади, їх посадових і службових осіб діяти у межах, порядку та спосіб, 

визначених законом
1
. 

Враховуючи зазначене, під впливом практики ЄСПЛ на офіційну 

правоінтерпретаційну діяльність в Україні пропонується розуміти дію 

рішень Страсбурзького суду на правосвідомість та поведінку суб’єктів, 

уповноважених на офіційне роз’яснення норм права, позитивним нас-

лідком якої є використання ними як результатів правотлумачної діяль-

ності Суду Ради Європи (правових позицій), так і розробленого суддями 

ЄСПЛ техніко-юридичного інструментарію такої діяльності (принципів 

та способів тлумачення), що сприяє імплементації конвенційних цінно-

стей в національній правовій системі. 

 

 

5.5. Вплив практики Страсбурзького суду на правозастосовну 

діяльність в Україні 

 

Огляд різноманітних доктринальних та навчальних джерел дозво-

ляє стверджувати, що в юридичній науці існує множинність поглядів 

вчених з приводу розуміння категорії «правозастосовна діяльність», яку 

часто співвідносять або ототожнюють з такими поняттями, як правоза-

стосування, застосування норм права, правозастосовний процес тощо. 

Однак, незважаючи на дискусійність окремих положень щодо ро-

зуміння сутності цього явища правової дійсності, з погляду С. Барандич, 

в теорії права все ж таки домінує точка зору, згідно з якою правозасто-

суванню притаманні такі ознаки: а) здійснюється компетентними, спе-

ціально уповноваженими державою суб’єктами; б) є опосередкованою 

формою реалізації права; в) має владний, організаційно-управлінський, 

індивідуально-конкретний характер; г) є складною формою реалізації 

права, оскільки відбувається у поєднанні з такими її формами, як вико-

нання, дотримання, використання і їх взаємопроникненні одна в одну; 

д) здійснюється відповідно до визначеного в законі порядку; 

е) завершується ухваленням правозастосовних актів, в яких фіксуються 

                                                           
1
 Завгородній В.А. Вплив практики Європейського суду з прав людини на правоінте-

рпретаційну діяльність в Україні. Держава та регіони: Серія: Право. 2019. № 1 (63). 

С. 15. 
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індивідуально-конкретні приписи
1
. 

Із зазначеного випливає, що правозастосовна діяльність є одним із 

різновидів юридичної, обов’язковим кінцевим результатом здійснення 

якої є ухвалення актів застосування норм права. До такої діяльності слід 

віднести судову, правоохоронну та виконавчо-розпорядчу, які так чи ін-

акше перебувають під впливом практики Суду Ради Європи. Системні 

порушення конвенційних норм з боку суб'єктів правозастосовної діяль-

ності, підтвердженням чому слугують щорічні звіти Урядового уповно-

важеного у справах ЄСПЛ, передусім актуалізують питання про чинни-

ки, які обумовлюють таку ситуацію. 

Ключовим суб’єктом правозастосовної діяльності беззаперечно за-

лишаються суди загальної юрисдикції, які відповідно до положень ст. 

17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

ЄСПЛ» наділені повноваженням застосовувати норми Конвенції та 

практику Страсбурзького суду як джерело права при розгляді справ
2
.  

Щоправда, в інших чинних нормативно-правових актах передбаче-

но альтернативний підхід до використання практики Суду Ради Європи 

при здійсненні правосуддя. 

Так, наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 6 Кодексу адміністративного 

судочинства України суд застосовує принцип верховенства права з ура-

хуванням судової практики Європейського суду з прав людини
3
. Вжи-

ване в положеннях Кодексу словосполучення «з урахуванням» на пер-

ший погляд вказує на рекомендаційний характер норми статті, що дає 

можливість адміністративним судам не брати до уваги практику Страс-

бурзького суду при розгляді кожної справи. Проте слід наголосити, що 

словосполучення  «з урахуванням» вживається в тій статті Кодексу, що 

закріплює принцип імперативного характеру, а отже нормативні припи-

си щодо необхідності урахування практики (правових позицій) ЄСПЛ 

носять обов’язковий характер.  

Як слушно з цього приводу зауважує В.П. Паліюк, застосування су-

дами загальної юрисдикції України положень Конвенції та практики 

Євросуду належить до їх професійного обов’язку. Такий висновок ґрун-

тується на результатах системного аналізу норм чинного законодавства 

України, незважаючи на відсутність у його тексті дієслова «зо-
                                                           

1
 Барандич С. Правозастосування в сучасному вимірі юридичної науки. Науковий ча-

сопис Національної академії прокуратури України. 2014. № 4. С. 1. 
2
 Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав люди-

ни: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/3477-15. 
3
 Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року 

№ 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. 
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бов’язані»
1
. 

Аналіз проведеного у 2018 році моніторингу судових рішень щодо 

застосування в Україні положень Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (далі – ЄКПЛ) та практики ЄСПЛ дозволив ви-

окремити ті основні причини, які зумовлюють неналежне дотримання та 

виконання конвенційних норм органами судової влади в їх тлумаченні 

Страсбурзьким судом:  

1) при зростанні загальної кількості посилань на конкретні рішення 

ЄСПЛ та/або правові позиції ЄСПЛ зростає і частка посилань загально-

го характеру (без пояснення значення для конкретної справи і без оцін-

ки їх релевантності предметові судового розгляду);  

2) обґрунтованими посилання на практику ЄСПЛ визнаються приб-

лизно у 60% судових рішень, однак не більше 3% проаналізованих рі-

шень з посиланням на практику ЄСПЛ є результатом самостійного мо-

тивованого обставинами конкретної справи вибору судді, а не запози-

ченням правової позиції вищого суду чи рішень своїх колег;  

3) рішення у конкретних справах чи правові позиції вищих судів є 

найбільш очевидним джерелом шаблонів, що їх використовують україн-

ські судді. Однак існує проблема «клонування» не зовсім коректних зра-

зків застосування вищими судами практики ЄСПЛ; поширеним є уяв-

лення про універсальну «прецедентність рішень ЄСПЛ» як таких, що 

дозволяє їх застосовувати у змістовно різних ситуаціях; 

5) у багатьох судових рішеннях суддями не враховуються правові 

позиції ЄСПЛ, що сформовані у справах проти України, і вони обмежу-

ються «формальними» посиланнями на будь-які рішення ЄСПЛ (хоча 

формально і релевантні предметові), без урахування наявності устале-

них оцінок українського закону та практики; 

6) проблемою залишається «надмірність посилань» на рішення 

ЄСПЛ (навіть якщо такі посилання є доречними та сумісними з предме-

том розгляду), а також «помилкове» та «маніпулятивне» застосування 

практики ЄСПЛ, останнє з яких має такі прояви: а) використання пози-

цій (і тексту) рішення ЄСПЛ у спосіб, що відповідає не його змісту і об-

ставинам справи, а «потребам судді» щодо обґрунтування власного рі-

шення або його «декорування»; б) виривання тих чи інших пунктів із 

рішення ЄСПЛ і замовчування інших його положень; в) підміна аналізу 

обставин конкретної справи посиланням на певні загальні виснов-

ки/положення/принципи у рішеннях ЄСПЛ; 

                                                           
1
 Паліюк В.П. Загальні питання застосування судами загальної юрисдикції України 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Часопис цивільного і кримі-

нального судочинства. 2013. № 4 (13). С. 135. 
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7) проблемою є відсутність чіткого розрізнення «правових позицій 

ЄСПЛ («прецеденту»)» та «мотивації/аргументів ЄСПЛ у конкретній 

справі»; більшість суддів не повною мірою дотримуються правил засто-

сування міжнародних договорів, що були визначені у постанові Плену-

му Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримі-

нальних справ від 19 грудня 2014 року № 13 «Про застосування міжна-

родних договорів судами України»; 

8) потребує додаткового з’ясування доцільність використання прак-

тики ЄСПЛ у випадках, коли національний закон має чітку та однознач-

ну позицію; масовий характер мають помилки оформлення посилань на 

ЄКПЛ та практику ЄСПЛ: неправильна назва; відсутність формальних 

реквізитів ЄКПЛ та рішень ЄСПЛ; використання деперсоніфікації у на-

звах («Рішення у справі ОСОБА_1 проти Франції») тощо
1
. 

Вищевикладені результати моніторингу актуалізують ряд важливих 

питань, відповіді на які дозволять виробити коректний методологічний 

підхід щодо урахування правових позицій ЄСПЛ у правозастосовній ді-

яльності.  

Перш за все, актуальним постає питання про те, чи є посилання на 

одне, два чи більше рішень (правових позицій) Страсбурзького суду аб-

солютним підтвердженням їх урахування при правозастосуванні. Відпо-

відь на це запитання є скоріше заперечною, що підтверджується і ре-

зультатами згаданого моніторингу. А отже, суб’єкт правозастосування 

має не демонструвати свою «відданість» міжнародним стандартам у 

сфері захисту прав людини шляхом посилання на джерело правової ін-

формації (тексти рішень ЄСПЛ), а прагнути через усвідомлення дійсно-

го змісту конвенційних прав і свобод людини в їх тлумаченні Страсбур-

зьким судом забезпечити виконання конвенційних зобов'язань.  

Отже, переконані, що відсутність посилань на рішення ЄСПЛ не є 

підставою для твердження про неврахування національним судом чи 

іншим органом державної влади позиції Суду Ради Європи, так само як 

їх наявність не свідчить про зворотне. Разом з тим якщо уповноважений 

суб’єкт все ж посилається на результати правотлумачної діяльності 

ЄСПЛ, він має навести у своєму рішенні сформульовану Страсбурзьким 

судом правову позицію виключно в аспекті (контексті) саме цієї справи.  

Наш висновок підтверджується і умовиводами Т.І. Фулей, яка, дос-

ліджуючи застосування стандартів ст. 11 Конвенції щодо свободи мир-

них зібрань у практиці адміністративних судів, доходить висновку, що 

                                                           
1
 Аналітичний звіт за результатами моніторингу судових рішень щодо застосування 

в Україні положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прак-

тики Європейського суду з прав людини. Київ, 2018. С. 51-54. 
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іноді суди посилаються на ст. 11 Конвенції та практику ЄСПЛ, однак 

цитування таких положень не означало їх застосування. Швидше навпа-

ки, тлумачення національного законодавства здійснюється без ураху-

вання міжнародних, зокрема конвенційних, стандартів та практики 

ЄСПЛ; без порівняння обставин справи, яка розглядалася в ЄСПЛ, та 

обставин справи, яка перебуває на розгляді; без розуміння позитивних 

обов’язків держави щодо гарантування права на свободу мирних зібрань 

і стандарту доведення в таких категоріях справ; без відображення в рі-

шеннях обставин, які засвідчують реальну загрозу, і причин, чому є не-

можливим виконання обов’язку щодо реалізації цього права, тощо
1
. 

Вважаємо, що у тих випадках, коли суддя чи інший суб’єкт засто-

сування норм права у своєму рішенні лише згадує про існуючі позиції 

Суду Ради Європи без пояснення їх значення для конкретної справи, це 

є нічим іншим, ніж спробою посилити авторитет власного рішення, що 

у підсумку не відбувається, зважаючи на важливість для сторін справи 

лише ухвалення справедливого рішення. У свою чергу, масове клону-

вання некоректного урахування практики ЄСПЛ, що було допущене 

вищими судовими інстанціями, є ілюстрацією ефекту мультиплікації 

помилок у правозастосуванні. 

Неоднозначним вважаємо і питання про те, чи коректно стверджу-

вати про можливість застосування норм Конвенції про захист прав лю-

дини і основоположних свобод як міжнародного договору суб’єктами 

правозастосовної діяльності, про що йдеться у постанові Пленуму Ви-

щого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і криміналь-

них справ від 19 грудня 2014 року № 13.  

Як зазначається у вказаній постанові, чинні міжнародні договори 

України застосовуються судами при здійсненні правосуддя, зокрема: 

при розгляді та вирішенні цивільних справ, якщо міжнародним догово-

ром України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законо-

давством України, яке регулює відносини, що є предметом судового ро-

згляду; під час досудового розслідування і судового розгляду у кримі-

нальних провадженнях, якщо міжнародним договором України встано-

влено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені кримінальним 

процесуальним законом України; при вирішенні справ про адміністра-

тивні правопорушення, якщо міжнародним договором України встанов-

лено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про 

адміністративні правопорушення; якщо є відсильна норма національно-

                                                           
1
 Фулей Т.І. Свобода мирних зібрань: науково-методичний посібник для суддів. Ки-

їв: Фенікс, 2014. С. 49. 
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го законодавства до відповідних джерел міжнародного права
1
. 

Схожу думку з цього приводу висловлює і В.Г. Уваров, який дохо-

дить висновку, що у разі, якщо норми Кримінального процесуального 

кодексу суперечать міжнародному договору України, застосовуються 

положення відповідного міжнародного договору, який не суперечить 

Конституції України. У разі якщо норми  Кримінального процесуально-

го кодексу суперечать рішенням Європейського суду з прав людини, за-

стосовуються положення відповідного рішення, які не суперечать Кон-

ституції України
2
. 

Зазначений підхід в цілому кореспондується з приписом ч. 2 ст. 19 

Закону України «Про міжнародні договори України», яким встановлено, 

що якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в 

установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передба-

чені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються пра-

вила міжнародного договору
3
.   

Однак переконані, що вищевикладені судова та доктринальна пози-

ції потребують корегування з боку нині діючого Верховного суду, зва-

жаючи на таке:  

1) міжнародні договори, що ратифіковані Українським парламен-
том, в методологічному плані слід розподілити на дві групи, одні з яких 

можуть бути безпосередньо застосовані суб’єктами владних повнова-

жень (наприклад, Договір між Україною та Китайською Народною Рес-

публікою про екстрадицію), а інші не можуть, зважаючи на створення 

окремої міжнародної інституції, яка має виключні повноваження засто-

сування норм такого договору, що відповідає принципу законності як 

складової верховенства права, на чому акцентує і сам ЄСПЛ. Як відомо, 

згідно зі ст. 32 Конвенції всі питання, пов’язані з тлумаченням та засто-

суванням Конвенції та Протоколів до неї, є юрисдикцію лише Страс-

бурзького суду. Тому лише Суд Ради Європи наділений повноваження-

ми ухвалювати рішення про прийнятність скарги, після використання 

людиною всіх національних засобів юридичного захисту, а також рі-

шення по суті справи, що є актами застосування конвенційних норм;  

2) аргументацією на користь цієї позиції є і техніко-юридичний ас-

                                                           
1
 Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя: 

постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і криміналь-

них справ від 19.12.2014 № 13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/v0013740-14. 
2
 Уваров В.Г. Застосування практики Європейського суду з прав людини та норм мі-

жнародно-правових актів в удосконаленні кримінального судочинства України: моногра-

фія / за заг. ред. В.М. Тертишника. Дніпропетровськ: ДДУВС; Ліра ЛТД, 2012. С. 215. 
3
 Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 року № 1906-

IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/%20show/v0013740-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15
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пект ухвалення рішень Страсбурзьким судом та національними судови-

ми органами в аспекті використання ними юридичного підґрунтя для 

формулювання резолютивної частини.  

Так, наприклад, у рішення по справі «Мельник проти України» від 

21.11.2019 ЄСПЛ, керуючись п. 3 та п. 4 ст. 35, ст. 41 Конвенції, оголо-

сив прийнятними скарги заявника за ст. 3, 13, п. 1 ст. 6 Конвенції, пос-

тановив, що було порушено матеріальний і процесуальний аспект ст. 3 

Конвенції, ст. 3 і 13 Конвенції, п. 1 ст. 6 Конвенції та присудив справед-

ливу грошову компенсацію
1
. В той же час Апеляційний суд Дніпропет-

ровської області в постанові від 03 травня 2018 року лише цитує поло-

ження статей 1, 6 та 13 Конвенції та правові позиції Страсбурзького су-

ду, сформовані у справах «Осман проти Сполученого королівства», 

«Круз проти Польщі», «Delcourt v. Belgium»,  «Bellet у. France», як ре-

зультат тлумачення змісту вказаних статей Конвенції, однак у підсумку 

для ухвалення власного рішення керується ст. 367, 368, 374, п. 4 ч. 1 

ст. 379, ст. 381-384 ЦПК України
2
, що свідчить виключно про застосу-

вання норм національного права з урахуванням правових позицій Суду 

Ради Європи з метою як підсилення власної правової позиції, так і підт-

вердження дотримання конвенційних положень; 

3) положеннями Конвенції про захист прав людини і основополо-
жних свобод загалом встановлено ряд заборон, серед яких катування, 

примусової праці, дискримінації тощо, а також систему гарантій прав і 

свобод людини, а отже, зважаючи на положення ч. 1 ст. 15 та ч. 2 ст. 16 

Закону України «Про міжнародні договори України», уповноважені 

суб’єкти при застосуванні норм національного законодавства (матеріа-

льних та/або процесуальних) можуть забезпечити лише дотримання 

конвенційних норм, тобто не вчиняти дій, заборонених приписами Кон-

венції та Протоколами до неї, а також їх виконання, тобто здійснити ак-

тивні позитивні дії, до вчинення яких зобов’язують конвенційні поло-

ження, що здійснюється, як правило, шляхом посилання на рішення Су-

ду Ради Європи чи ретрансляції його правових позицій в мотивувальній 

частині правозастосовних актів; 

Аналіз рішень судів України, зокрема їх мотивувальної частини, 

свідчить, що у переважній більшості судді використовують такі грама-

                                                           
1
 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Мельник проти України» 

(Melnyk v. Ukraine) від 21 листопада 2019 року (заява № 28412/10). URL: 

https://minjust.gov.ua/m/stattya-3-zaborona-katuvannya. 
2
 Постанова Апеляційного суду Дніпропетровської області від 03 травня 

2018 р. (справа № 210/3833/15-ц  22-ц/774/891/К/18). URL: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/73814301. 
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тичні конструкції: 1) «Зважаючи на усталену судову практику Європей-

ського суду з прав людини… »; 2) «Судом враховано, що у рішенні 

ЄСПЛ по справі…»; 3) «Враховуючи прецедентну практику Європейсь-

кого суду з прав людини, яка є джерелом права, …»; 4) «Суд застосовує 

принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європей-

ського суду з прав людини…»; 5) «Слідчий суддя вважає, що з ураху-

ванням практики Європейського суду з прав людини, клопотання захис-

ника підлягає…»
1
.  

Ці конструкції є ще одним свідченням того, що судді при ухваленні 

рішень не застосовують конвенційні норми, а ураховують позиції 

Страсбурзького суду як результат їх тлумачення, що також є додатко-

вим аргументом на підтвердження термінологічної коректності наведе-

ного у довідковій літературі тлумачення слова «враховувати» (брати до 

уваги, зважати на що-небудь)
2
 в його юридичному та пізнавальному 

(гносеологічному) аспектах. 

В аспекті зазначеного слід звернути увагу і на непоодинокі преце-

денти самостійного тлумачення конвенційних норм національними су-

дами, чим, з погляду А.А. Яковлєва, створюється власне праворозумін-

ня Європейської конвенції з прав і свобод людини
3
. 

У свою чергу, Є.О. Звєрєвим не тільки не заперечується така мож-

ливість, але й пропонується комплексна методика тлумачення міжнаро-

дних договорів національними судами, яка враховує особливий статус 

міжнародних договорів у національній правовій системі, а також поло-

ження основних трьох теорій тлумачення: текстуалізму, теорії намірів 

та телеологічної теорії. Водночас правником наголошується, що аналіз 

наявної української судової практики показує, що українські судді на-

магаються уникати тлумачення міжнародних договорів, часто просто 

згадуючи міжнародний договір чи його положення у своїх рішеннях. 

Однак ті справи, в яких суди таки вдаються до тлумачення міжнародних 

договорів, свідчать, що при цьому ними використовуються напрацю-

вання всіх трьох теорій тлумачення міжнародних договорів за правила-

ми статей 31-32 Віденської конвенції
4
. 

В цілому не заперечуючи можливість тлумачення норм міжнародно-

                                                           
1
 Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua. 

2
 Ураховувати (враховувати). Словник української мови. Академічний тлумачний 

словник (1970-1980). URL: http://sum.in.ua/s/urakhovuvaty. 
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4
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го договору з боку національних судових органів, все ж переконані, що 

це є допустимим лише в тих випадках коли, як наголошувалося поперед-

ньо, не створено окремого наднаціонального органу, наділеного виключ-

ним повноваженням здійснення такого тлумачення, яким є і Страсбурзь-

кий суд. Відповідно, національні судові органи не можуть перебирати на 

себе повноваження тлумачення норм Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, аналогічно тому як Верховний Суд не може 

здійснювати офіційне тлумачення норм Конституції України, що є ви-

ключним повноваженням Конституційного Суду України. 

Важливим завданням, що потребує першочергового розв’язання, 

вважаємо правильний вибір суб’єктом застосування норм права релева-

нтної правової позиції ЄСПЛ, що має бути урахована ним при ухваленні 

рішення.  

З цього приводу в доктрині права виникає ряд взаємопов’язаних 

питань, а саме: 1) які саме рішення ЄСПЛ слід обрати для аналізу, зва-

жаючи на час їх ухвалення (всі, що дотичні до предмета розгляду, чи 

лише останні, так би мовити, найбільш «свіжі»); 2) чи варто віддавати 

перевагу правовим позиціям ЄСПЛ, що сформовані в рішеннях проти 

України; 3) чи існує пріоритетність правових позицій, зважаючи на ор-

ган Суду Ради Європи, який їх сформував (комітет, палата, Велика па-

лата) з одного й того ж питання; 4) яку з позицій ЄСПЛ більш коректно 

обрати для урахування – усталену, скореговану («mutatis mutandis») чи 

нову (сформовану у результаті динамічного тлумачення); 5) чи мають 

правові позиції ЄСПЛ, сформовані в рішеннях проти України, за пілот-

ною процедурою пріоритет над позиціями в інших рішеннях; 6) чи зав-

жди при правозастосуванні слід має звертатися до результатів правоін-

терпретації Страсбурзького суду? 

Уважаємо, що відповідь на перше із зазначених питань має ґрунту-

ватися на тому, що характерною ознакою європейської конвенційної си-

стеми захисту прав і свобод людини є її динамізм, підтвердженням чому 

слугує включення до спеціального інструментарію ЄСПЛ принципу 

еволютивного тлумачення, за допомогою якого Страсбурзький суд тра-

ктує конвенційні положення, враховуючи політичні, економічні, соціа-

льні і культурні умови життя суспільства, що складаються у світлі сьо-

годення. Отже, суб’єкт правозастосування, передусім, має брати до ува-

ги ті актуальні правові позиції Суду Ради Європи, що сформовані ним 

за останні роки та набули риси усталеності. 

Як наголошує з цього приводу І.Ю. Кретова, саме невміння україн-

ських правозастосовців «виокремлювати» серед численних рішень 

Страсбурзького суду ті, що належать до його «сталої» практики та міс-

https://ru.wiktionary.org/wiki/Mutatis_mutandis


Завгородній В. А. 

450 

тять «ratio decidendi», у яких, до слова, концентруються й вироблені Су-

дом доктринальні підходи до тлумачення конвенційних прав та свобод, 

є однією з ключових причин неналежного застосування практики ЄСПЛ 

на національному рівні
1
. 

Друге із поставлених питань органічно пов’язане з першим, адже 

дійсно суб’єкту застосування норм права слід визначитися з тим, які са-

ме результати правотлумачної діяльності ЄСПЛ є для нього більш зна-

чимими. Переконані, що з цього приводу слід зважати на природу тлу-

мачення конвенційних норм, яке здійснюється Страсбурзьким судом в 

рамках розгляду конкретної справи. Як нами наголошувалося поперед-

ньо, стосовно держави-відповідача це є нічим іншим, ніж актом казуа-

льного тлумачення, а стосовно інших держав-учасниць Конвенції – офі-

ціозним тлумаченням конвенційних норм, яке формально хоча й не має 

обов'язкового значення, однак безсумнівно має авторитет. 

Наш умовивід підтверджується: а) висновками самого Страсбурзь-

кого суду, який у рішенні про справі «Opuz v. Turkey» від 09 червня 

2009 року зазначив, що Суд надає остаточне авторитетне тлумачення 

прав і свобод, визначених у розділі I Конвенції, та буде враховувати, чи 

достатньо національні органи влади враховують принципи, що випли-

вають з його рішень, навіть якщо вони стосуються інших держав
2
; 

б) висновками Комітету з прав людини (CDDH), який в одній із своїх 

доповідей наголошував на тому, що постанови ЄСПЛ, згідно зі ст. 46 

Конвенції, є офіційно обов’язковими лише для держави-відповідача і не 

досягають ефекту erga omnes (лат. – такий, що поширюється на всіх). 

Проте, з метою запобігання майбутнім порушенням, Високим Договір-

ним Сторонам рекомендується брати до уваги висновки, які були зроб-

лені у рішенні ЄСПЛ про встановлення порушення Конвенції іншою 

державою. В цьому аспекті слід керуватися принципом res interpretata, 

згідно з яким на підставі статей 1, 19, 32 та 46 Конвенції національні ор-

гани влади повинні дотримуватися норм Конвенції в їх тлумаченні 

Страсбурзьким судом, однак пам’ятати про принцип субсидіарності та 

доктрину граничної оцінки
3
. 

Разом з тим, ухвалюючи рішення проти України, ЄСПЛ завжди 

враховує український контекст справи, тобто бере до уваги як чинне на-
                                                           

1
 Кретова І.Ю. Тлумачення права: доктрини, розвинуті Європейським судом з прав 

людини: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2015. С. 164. 
2
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Opuz v. Turkey» від 09 черв-

ня 2009 року (заява № 33401/02). URL: http://hudoc.echr.coe.int/tur?i=001-92945. 
3
 Steering committee for human rights (CDDH) report on the longer-term future of the sys-

tem of the European Convention on Human Rights, Strasbourg, 11 December 2015, CDDH 

(2015) R84 Addendum I. P.20-21. URL: https://rm.coe.int/1680654d5f. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2233401/02%22]}
https://rm.coe.int/1680654d5f
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ціональне законодавство, так і практику його застосування. Тому саме 

ці правові позиції Суду Ради Європи є для України, як держави-

учасниці Конвенції, першочерговими для урахування. Водночас нами не 

заперечується можливість звернення суб’єкта правозастосування до по-

зицій Страсбурзького суду, що містяться у рішеннях проти інших дер-

жав Ради Європи. Щоправда, таке звернення є виправданим лише за 

умови, коли у рішеннях ЄСПЛ проти України немає релевантної право-

вої позиції стосовно предмета розгляду. 

Не менш важливим є питання і пріоритетності правових позицій 

ЄСПЛ, зважаючи на орган Суду Ради Європи, що їх сформував. 

З цього приводу доречними уважаємо висновки П. Пушкаря та 

Р. Бабанли, які зауважують, що рішення ЄСПЛ, постановлені Великою 

Палатою Суду та палатами у складі семи суддів, «формують прецедентну 

практику» (відображають сталість, зміну або розвиток практики Суду з 

певного питання). Рішення комітетів із трьох суддів не формують прак-

тику ЄСПЛ і не можуть формувати нову практику – вони є відображен-

ням сталої практики ЄСПЛ, копіюють правові позиції попередніх рішень 

у справах повторюваного характеру, не створюючи правових новел. Час-

то-густо Суд в таких рішеннях посилається на правові позиції та принци-

пи, утверджені в попередніх «прецедентних» або «лідируючих» рішен-

нях. Такі посилання є загальними і не обов’язково прив’язані до фактич-

них обставин конкретних справ або навіть країни-відповідача. Разом з 

тим, як стверджують правники, не бажано, знайшовши одне рішення 

ЄСПЛ, яке начебто є ідеальним за релевантністю, припинити пошуки і 

заспокоїти себе усвідомленням того, що проблему вичерпано. Потрібно 

зважати, що цілком ймовірним є відступ від сформульованої позиції, ро-

звиток позиції, ймовірним також є скасування рішення Великою Пала-

тою тощо. Після знаходження релевантного рішення слід упевнитись, що 

позиція є відносно усталеною (проаналізувати більш старі або більш нові 

рішення з відповідного питання), знайти огляд практики ЄСПЛ, переко-

натись, що ця позиція ґрунтується на сталих доктринальних підходах 

ЄСПЛ, відображає основні принципи тлумачення Конвенції тощо
1
. 

Із зазначеного випливає, що суб’єкт правозастосування має прагну-

ти до пошуку саме усталеної правотлумачної практики Страсбурзького 

суду, зважаючи на необхідність дотримання принципу правової визна-

ченості. Така практика передусім міститься в рішеннях комітетів ЄСПЛ, 

але не тільки. Проте для того щоб відшукати найбільш актуальну пра-

                                                           
1
 Пушкар П., Бабанли Р. Як забезпечити коректність цитування рішень Європейсько-

го суду з прав людини? Судово-юридична газета. 2019. 5 листопада. URL: 

https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/zmi/817465. 
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вову позицію, що сформована в умовах сьогодення, слід обов’язково 

послугуватися правовими позиціями палат та Великої палати Суду Ради 

Європи з наданням пріоритету позиціям останнього органу як такого, 

що представляє спільну думку найбільшого осередку суддів з числа 

складу ЄСПЛ, а також наділений повноваженнями консолідувати прак-

тику Страсбурзького суду та скасовувати рішення палат.  

Зазначений висновок дозволяє відповісти і на четверте із поставле-

них попередньо питань. 

В аспекті завдань, що розв’язуються нами, переконані, що визначен-

ня пріоритетності між правовими позиціями, які сформовані в постано-

вах ЄСПЛ, ухвалених за пілотною та звичайною процедурою, взагалі по-

збавлене жодного сенсу, адже між ними не може бути жодних протиріч 

чи колізій. Як відомо, застосування пілотної процедури з боку ЄСПЛ зу-

мовлено наявністю у держави-відповідача структурно-системної пробле-

ми, що лежить в основі частих порушень конвенційних прав і свобод лю-

дини, на чому попередньо неодноразово наголошував Страсбурзький суд 

у своїх постановах, ухвалених за звичайною процедурою.  

Підтвердженням цьому слугує і пілотна постанова Суду Ради Євро-

пи у справі «Сукачов проти України», в якій Суд зазначив, що дана 

справа стосується повторюваної проблеми, яка лежить в основі частих 

порушень Україною статті 3 Конвенції. Зокрема, з моменту прийняття 

свого першого рішення стосовно умов ув’язнення в Україні 

(Nevmerzhitsky v. Ukraine, № 54825/00, ECHR 2005-II), Суд виніс 

п’ятдесят п’ять рішень (у деяких зі справ було декілька заявників), в 

яких визнав порушення статті 3 у зв’язку з поганими умовами утриму-

вання у слідчих ізоляторах
1
. 

Як зауважує з цього приводу М.О. Борисенко, необхідність запро-

вадження інституту пілотних рішень Європейським судом передусім 

обумовлена потребою об’єктивного впливу на проблеми функціонуван-

ня національної правової системи (в тому числі і судової системи) дер-

жави-учасниці Конвенції та досягнення єдності правозастосування су-

дами України
2
. 

Вищевикладене дозволяє дійти висновку, що на методичному та за-

конодавчому рівні слід визначити і закріпити найбільш ефективну та 

переконливу модель урахування правових позицій ЄСПЛ, що передба-

                                                           
1
 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Сукачов проти України» від 

30 січня 2020 року (заява № 14057/17). URL: http://khpg.org/index.php?id=1581010116. 
2
 Борисенко М.О. Вплив практики Європейського суду з прав людини на єдність 

правозастосування в судовій системі України. Часопис цивільного і кримінального судо-

чинства. 2016.  № 3 (30). С. 149-150. 

http://khpg.org/index.php?id=1581010116


Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні … 

453 

чатиме не лише цитування чи посилання на окремі постанови Страсбур-

зького суду, але й їх аналіз у контексті конкретної юридичної справи, 

що слухається суддею.  

Вважаємо, що в основу такої моделі може бути покладений такий 

алгоритм урахування правових позицій Суду Ради Європи: 1) з метою 

виконання вимоги чинного законодавства щодо урахування практики 

Страсбурзького суду суб’єкту правозастосування необхідно відшукати 

(віднайти) рішення ЄСПЛ, які торкаються предмета судового розгляду; 

2) передусім, слід виокремити ті з них, які були ухвалені проти України; 

3) якщо таких рішень Суду Ради Європи немає, необхідно визначити ті, 

які були ухвалені в останній час проти інших держав-учасниць Конвен-

ції, що за обставинам справи найбільш наближені до суті справи, яка роз-

глядається суддею; 4) за наявності пілотного та звичайного рішення 

ЄСПЛ зі схожими обставинами справи національні судові органи чи інші 

суб’єкти застосування норм права мають враховувати правову позиції 

того рішення, яке найбільш наближене за своїм контекстом до України. 

Варто зауважити, що в юридичній науці відстоюється позиція і про 

те, що не варто захоплюватися практикою Страсбурзького суду, тим бі-

льше визнавати її преюдиційний статус, а за наявності достатніх та пе-

реконливих аргументів можлива відмова від тлумачення ЄСПЛ
1
. 

Більш радикальну позицію висловлює О.В. Соловйов, який ствер-

джує, що застосування правоположень практики ЄСПЛ має тверде підґ-

рунтя з огляду на принцип верховенства права тільки у досить винятко-

вих випадках, які в юридичній літературі невипадково позначають як 

«нетипові ситуації». У нормальних умовах реалізації п. 1 ч. 1 ст. 92 Кон-

ституції України ефективна діяльність законодавця знімає потребу забез-

печення верховенства права із залученням будь-яких інших джерел пра-

ва, а відтак у судів в Україні не повинно виникати юридично-

переконливої необхідності звертатися до правоположень практики Суду 

як альтернативного законодавству джерела права у праволюдинні сфері
2
. 

Як наголошують з цього приводу автори моніторингу судових рі-

                                                           
1
 Трагнюк Л.Я., Сердюк О.В. Застосування судами Конвенції та практики Європей-

ського Суду з прав людини як джерела права. Теорія та практика застосування Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум / О.В. Сердюк та ін.; за заг. 

ред. О.В. Сердюка, І.В. Яковюка. Харків: Право, 2017. С. 61. 
2
 Соловйов О.В. Міжнародні договори та міжнародно-судова практика їх застосу-

вання як джерела національного права (за матеріалами застосування в Україні Європейсь-

кої конвенції з прав людини та практики Страсбурзького суду). Праці Львівської лабора-

торії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самовряду-

вання НАПНУ / редкол.: П.М. Рабінович (голов. ред.) та ін. Серія І. Дослідження та рефе-

рати. Вип. 26. Київ: АОК, 2012. С. 121. 
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шень щодо застосування в Україні положень Конвенції та практики 

ЄСПЛ, потребує додаткового з’ясування доцільність використання 

практики ЄСПЛ у випадках, коли національний закон має чітку та одно-

значну позицію. Наприклад, п. 1 ч. 4 ст. 155 КАС України дозволяє суд-

ді залишати заяву без розгляду у випадку повторної неявки позивача. У 

рішеннях суддів масово наводиться додаткова аргументація (зокрема, з 

посиланням на «іспанські справи» кінця 1980-х рр.). Аналогічні ситуації 

часто виникають у кримінальному процесі
1
. 

Осмислення наведених поглядів вчених дозволяє висловити такі 

судження: 1) потребує уточнення позиція вчених про те, які саме аргу-

менти слід вважати достатніми та/або переконливими для того, щоб ві-

дмова суб’єкта правозастосування від тлумачення конвенційної норми 

Страсбурзьким судом була виправданою; 2) вважаємо, що вживані пра-

вниками поняття «чіткість» та «однозначність» щодо положень націо-

нального закону є оціночними, висновки про зміст яких залежать ви-

ключно від рівня правосвідомості суб’єкта правозастосування; 3) вини-

кнення «нетипової ситуації», що з погляду О.В. Соловйова полягає у 

встановленні суб’єктом правозастосування відсутності або застарілості 

приписів законодавства, якими мають визначатися права людини, як 

єдиної юридичної умови застосування практики ЄСПЛ, вважаємо дис-

кусійним твердженням.  

На підтвердження останнього висновку зауважимо про таке:  

а) діяльність органів державної влади, їх службових та посадових 

осіб ґрунтується на конституційному принципі, закріпленому ч. 2 ст. 19 

Основного Закону України, сутність якого зводиться до того, що такі 

суб’єкти зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України
2
. А отже, ві-

дсутність приписів законодавства не дає можливості суб’єктам, наділе-

ним державно-владними повноваженнями, ухвалювати рішення виклю-

чно на підставі правоположень ЄСПЛ як альтернативного джерела пра-

ва, зважаючи на те, що вони (правові позиції Страсбурзького суду) за 

своєю юридичною природою є результатом правотлумачення, а не пра-

вотворення, тому їх некоректно ототожнювати з нормою права, що міс-

тяться в Конвенції чи національному законі, та вести мову про можливу 

аналогію; 

                                                           
1
 Аналітичний звіт за результатами моніторингу судових рішень щодо застосування 

в Україні положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прак-

тики Європейського суду з прав людини. Київ, 2018. С. 54. 
2
 Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами, внесеними станом на 

03.09.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%80. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%80
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б) зважаючи на офіційне тлумачення поняття «законодавство» (рі-

шення КСУ від 9 липня 1998 р. № 12-рп/98), що за обсягом включає не 

тільки закони та підзаконні акти, але й міжнародні договори, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в тому числі Кон-

венцію в її тлумаченні ЄСПЛ, логічно хибним видається твердження про 

можливість встановлення «застарілості» чинного законодавства 

суб’єктом застосування норм права. Вважаємо, що більш коректно вести 

мову про можливу «застарілість» норм закону чи іншого окремого нор-

мативно-правового акта як такого, що не відповідає умовам сьогодення; 

в) як наголошувалося попередньо, в аспекті Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод суб’єкти правозастосування ке-

руються виключно положеннями ст. 15 та 16 Закону України «Про між-

народні договори», відповідно до яких вони не застосовують конвен-

ційні положення, а лише забезпечують дотримання і виконання зо-

бов’язань, взятих за Конвенцією як міжнародним договором, що апріорі 

є неможливим без постійного звернення до правових позицій Страсбур-

зького суду та їх урахування. В той же час слід зауважити, що статтею 

19 вищезгаданого закону хоча й визнається пріоритет норм міжнарод-

ного договору щодо актів законодавства, проте їх застосування (окрім 

положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) 

допускається лише у випадку колізії норм права, а не прогалин у зако-

нодавчих актах. 

Зважаючи на зазначене, переконані, що виключними умовами, за 

яких суб’єкт застосування норм права може не послугуватися правови-

ми позиціями ЄСПЛ, є: 1) наявність усталеної національної правозасто-

совної практики, результати якої не мали своїм наслідком їх оскарження 

в Страсбурзькому суді; 2) наявність ситуації, коли з предмета регулю-

вання Конвенції відсутні звернення до Суду Ради Європи або такі звер-

нення визнані ЄСПЛ неприйнятними. Прикладом цьому можуть слугу-

вати конвенційна заборона рабства та примусової праці (стаття 4 Кон-

венції), а також право на освіту (стаття 2 Першого протоколу до Конве-

нції), з приводу яких, за даними Міністерства юстиції України, викладе-

ними на офіційному веб-сайті
1
, ЄСПЛ не ухвалено жодного рішення по 

суті справи проти України; 3) нормами Конституції України як актом 

найвищої юридичної сили встановлено більш високі гарантії захисту 

прав і свобод людини, ніж визначені конвенційними нормами в їх тлу-

маченні ЄСПЛ. 

                                                           
1
 Рішення щодо України, винесені Європейським судом з прав людини: Міністерство 

юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/m/rishennya-schodo-ukraini-vineseni-

evropeyskim-sudom-z-prav-lyudini. 

https://minjust.gov.ua/m/rishennya-schodo-ukraini-vineseni-evropeyskim-sudom-z-prav-lyudini
https://minjust.gov.ua/m/rishennya-schodo-ukraini-vineseni-evropeyskim-sudom-z-prav-lyudini
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Останнє наше твердження узгоджується з позицією Конституційно-

го Суду ФРН, який у низці своїх рішень, наголошуючи на тому, що 

Конвенція є невід’ємною частиною позитивного статутного права ФРН, 

зробив такі істотні застереження: 1) при тлумаченні Основного Закону 

береться до уваги зміст та рівень розвитку Конвенції настільки, наскіль-

ки це не призводить до обмеження та скасування правових методів за-

хисту, встановлених Основним Законом. З цієї причини прецедентне 

право ЄСПЛ є допоміжним засобом при тлумаченні й визначенні змісту 

і обсягу основних прав людини та принципів Основного Закону; 2) За-

кони також мають тлумачитися та застосовуватися відповідно до між-

народних зобов’язань ФРН, навіть якщо ці закони було прийнято рані-

ше за відповідний міжнародний договір; 3) проте не можна вважати, що 

законодавець, коли це прямо не проголошено, бажає відійти від вико-

нання зобов’язань ФРН за міжнародним договором або спричинити по-

рушення цих зобов’язань
1
.  

Разом з тим переконані, що не виправдане ігнорування суб’єктом 

правозастосування правових позицій ЄСПЛ при ухваленні рішень, осо-

бливо тоді, коли на необхідності їх урахування аргументовано наполя-

гав заявник (позивач) чи інша сторона справи, має бути нормативно за-

кріпленою підставою для оскарження такого рішення, подання апеляції 

чи касаційної скарги. Відповідно суб’єкт, що розглядає таку скаргу, має 

скасувати оскаржуване рішення та ухвалити нове з обов’язковим ураху-

вання результатів правотлумачення Суду Ради Європи.  

Одним із способів забезпечення законодавчих норм щодо необхід-

ності урахування практики ЄСПЛ уважаємо притягнення суддів та ін-

ших суб’єктів правозастосування до юридичної відповідальності, пере-

дусім дисциплінарної. Водночас для суб’єктів застосування норм права, 

які системно та релевантно ураховують позиції Страсбурзького суду в 

своїй діяльності, доречним було б встановлення додаткових премій до 

заробітної плати як засіб заохочення
2
. Питання юридичної відповідаль-

ності слід порушувати і тоді, коли суб’єкти застосування норм права по-

за розумним сумнівом допускають випадки спотворення змісту право-

вих позицій ЄСПЛ чи їх недоречного використання при ухваленні рі-

шень, що призвело до невиправданого обмеження прав чи свобод лю-

дини, суттєвого погіршення її стану.  

Схожу позицію з цього приводу висловлює і О. Гаврилюк, який до-

                                                           
1
 Decision of the Bundesverfassungsgericht. Federal Constitutional Court. Federal Repub-

lic of Germany. Karlsruhe: Nomos Verlagsgeselschaft Baden-Baden, 1992. Vol. I/II. P. 638. 
2
 Завгородній В.А. Вплив практики Європейського Суду з прав людини на правозасто-

совну діяльність в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 12. 
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ходить висновку, що Вищій кваліфікаційній комісії суддів України слід 

впровадити такий критерій оцінки суддів на кваліфікаційну спромож-

ність здійснювати свої повноваження, як випадки відмови чи неправи-

льного застосування без належного мотивування Конвенції та правових 

позицій ЄСПЛ, в яких викладено гарантії захисту конвенційних прав, 

під час здійснення судочинства
1
. 

Важливим питанням правозастосовної діяльності, що потребує сво-

го сутнісного розуміння в аспекті коректного урахування правових по-

зицій ЄСПЛ, вважаємо релевантність, що в довідковій літературі трак-

тується як міра відповідності результатів пошуку завданню, поставле-

ному в пошуковому запиті
2
. Переконані, що визначення релевантної 

правової позиції Суду Ради Європи може бути здійснене лише за умови 

врахування низки критеріїв. 

Так, з погляду П. Пушкаря та Р. Бабанли, для того щоб уникати не-

адекватних проявів некоректного застосування практики ЄСПЛ як дже-

рела права, доречно звертати увагу, зокрема, на таке. По-перше, на схо-

жість фактичних обставин конкретних справ. З метою належного засто-

сування правової позиції ЄСПЛ потрібно обов’язково досліджувати фа-

кти, при яких ЄСПЛ її було сформульовано. По-друге, відповідні обста-

вини повинні мати принципову схожість та не мати принципових від-

мінностей та розбіжностей з фактами конкретної справи. По-третє, не-

обхідно оцінювати й національне законодавство, оскільки ЄСПЛ розг-

лядає справи з урахуванням національного законодавства, яке регламен-

тує відповідні правові відносини в державі. Проте порушення може бу-

ти констатоване і тоді, коли дії органів влади відповідали законодавст-

ву, однак саме законодавство не відповідало Конвенції
3
. 

Загалом підтримуючи вищезазначений методологічний підхід прав-

ників, запропонуємо власне, більш розширене, бачення критеріїв реле-

вантності урахування правових позицій Страсбурзького суду: 

1) схожість предмета регулювання (відносин, які пов’язані з порушен-

ням конвенційних прав та/ або свобод людини), а також схожість фак-

тичних обставин справи; 2) схожість конфліктних ситуацій, тобто спо-

собів вчинення порушень конвенційних норм з боку органів державної 

влади; 3) схожість чинного національного законодавства (як норм мате-

                                                           
1
 Гаврилюк О. Проблемні питання застосування практики Європейського суду з прав 

людини національними судами. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 4. С. 235. 
2
 Релевантність. Вікіпедія – вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org. 

3
 Пушкар П., Бабанли Р. До питання про (не)релевантне застосування практики Євро-

пейського суду з прав людини: практичні поради. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/140972-do-

pitannya-pro-ne-relevantne-zastosuvannya-praktiki-yevropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini-praktichni-

poradi. 

https://sud.ua/ru/news/blog/140972-do-pitannya-pro-ne-relevantne-zastosuvannya-praktiki-yevropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini-praktichni-poradi
https://sud.ua/ru/news/blog/140972-do-pitannya-pro-ne-relevantne-zastosuvannya-praktiki-yevropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini-praktichni-poradi
https://sud.ua/ru/news/blog/140972-do-pitannya-pro-ne-relevantne-zastosuvannya-praktiki-yevropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini-praktichni-poradi
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ріального, так і процесуального права) та практики його тлумачення і 

застосування уповноваженими суб’єктами держави-відповідача; 

4) схожість процедур, які забезпечують можливість відновлення пору-

шеного права на національному рівні (можливість звернення, оскаржен-

ня дій або рішень, направлення апеляції тощо).  

Слушними у цьому контексті є висновки А. Бущенка, який заува-

жує, що застосування практики ЄСПЛ – це не лише цитування популяр-

них фрагментів з рішень Страсбурзького суду, але і розуміння значення 

тих чи інших правових позицій у контексті певної справи, і ті фундаме-

нтальні основи, на підставі яких такі правові позиції ґрунтуються. Зага-

лом дуже небезпечно використовувати певну цитату рішення ЄСПЛ, не 

прочитавши тексту всього рішення, не проаналізувавши, як обставини 

справи, що розглядалися ЄСПЛ, співвідносяться з обставинами, які роз-

глядаються зараз. Прецедент, на відміну від законодавчої норми, є дуже 

«точковим» інструментом, а правова позиція, висловлена в одному ви-

падку, може бути недоречною в контексті інших обставин
1
.         

Підсумовуючи, зазначимо, що під впливом практики ЄСПЛ на пра-

возастосування слід розуміти дію рішень Страсбурзького суду на пра-

восвідомість та юридично значущу поведінку суб’єктів застосування 

норм національного законодавства, що забезпечує усвідомлення ними 

важливості результатів правотлумачної та правозастосовної діяльності 

Суду Ради Європи і має своїм наслідком дотримання та виконання вка-

заними суб’єктами приписів Конвенції про захист прав людини і осно-

воположних свобод шляхом урахування релевантних висновків Страс-

бурзького суду при ухваленні правозастосовних актів. 

Досліджуваному явищу правової дійсності притаманні такі харак-

терні риси:  

1) об’єктом впливу практики ЄСПЛ є правосвідомість та юридич-

но значуща поведінка суб’єктів владних повноважень, що здійснюють 

судову, правоохоронну та виконавчо-розпорядчу діяльність;  

2) засобами впливу є правові позиції Страсбурзького суду – як 

складові мотивувальної частини його рішень, а також зобов’язуючі 

приписи, що містяться в резолютивній частині ухвал і постанов ЄСПЛ, 

переважно ухвалених проти України;  

3) урахування правових позицій ЄСПЛ є обов’язком суб’єктів право-

застосування, що випливає зі змісту норм національного законодавства;  

4) урахування висновків ЄСПЛ, як імперативна вимога законодав-

                                                           
1
 Бущенко А. Аберації практики ЄСПЛ в національних судах. Дослідження практики 

національних судів «PRECEDENT UA - 2016». / В. Лутковська та ін. Київ: КВІЦ, 2017. 

С. 134. 
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ства і одночасно результат її виконання суб’єктами правозастосування, 

посилює правову аргументацію ухвалених рішень у конкретних спра-

вах, а також є доказом виконання Україною взятих на себе міжнародних 

зобов’язань із дотримання прав людини і основоположних свобод;  

5) релевантне врахування правових позицій ЄСПЛ суб’єктами 

владних повноважень в Україні забезпечує дотримання та виконання 

ними норм Конвенції та Протоколів до неї, а не їх застосування, як це 

передбачено приписом ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини», що поши-

рює свою дію на національні суди.  

Останній із зазначених висновків підтверджується такими аргуме-

нтами, як: а) виключні юрисдикційні повноваження Суду Ради Європи 

тлумачити та застосовувати конвенційні норми (ст. 32 Конвенції); 

б) закріплений у ч. 1 ст. 16 Закону України «Про міжнародні договори 

України» юридичний обов’язок  Міністерств та інших центральних ор-

ганів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

інших органів державної влади, до відання яких віднесені питання, що 

регулюються міжнародними договорами України, забезпечити дотри-

мання і виконання (а не застосування) зобов'язань, взятих за міжнарод-

ними договорами України; в) передбачене ч. 2 ст. 19 Закону України 

«Про міжнародні договори України» правило, згідно з яким «якщо між-

народним договором України, який набрав чинності в установленому 

порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповід-

ному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнарод-

ного договору». 

Задля уникнення можливих колізій в діяльності національних судо-

вих органів та ЄСПЛ щодо офіційного тлумачення і застосування норм 

Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод пропону-

ємо внести зміни до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини», виклавши 

її у такій редакції: «Суди, застосовуючи норми національного законо-

давства, забезпечують дотримання та виконання положень Конвенції та 

Протоколів до неї з урахуванням релевантних правових позицій Євро-

пейського суду з прав людини». 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження впливу практики Суду Ради Європи на 

юридичну діяльність в Україні дало можливість сформулювати низку 

теоретичних і методологічних положень, а також практичних рекомен-

дацій щодо вдосконалення чинного національного законодавства й пра-

вореалізаційної діяльності із забезпечення прав людини і основополож-

них свобод в Україні. 

1. Огляд доктринальних джерел, які відображають стан наукової 

розробки практики ЄСПЛ та її впливу на юридичну діяльність в Украї-

ні, дозволив виокремити два етапи у дослідженні цієї проблематики: 

а) період з дня набрання чинності Конвенцією про захист прав лю-

дини і основоположних свобод на території України до вступу в дію За-

кону України «Про виконання рішень та застосування практики Євро-

пейського суду з прав людини», що характеризується нечисленністю 

комплексних монографічних досліджень практики ЄСПЛ, які проводи-

лися переважно представниками загальнотеоретичної юридичної науки 

та доктрини міжнародного публічного права і стосувалися в основному 

таких питань, як: організаційно-правові засади діяльності Страсбурзько-

го суду; порядок звернення до цієї міжнародної правозахисної інститу-

ції; юрисдикція Суду Ради Європи загалом та особливості тлумачення 

конвенційних норм зокрема; існуючий контрольний механізм Конвен-

ції; вплив діяльності ЄСПЛ на формування національних правозахисних 

систем. Результати цих наукових пошуків значно збагатили вітчизняну 

правову доктрину та стали підґрунтям для подальших наукових розві-

док у цій царині; 

б) період з дня набрання чинності вищезгаданим Законом, що три-

ває і в умовах сьогодення. Практика реалізації цього нормативно-

правового акта вищої юридичної сили уповноваженими органами дер-

жавної влади, їх посадовими і службовими особами виявила низку про-

блем теоретичного та прикладного характеру, нагальна необхідність 

осмислення і вирішення яких зумовила активізацію наукових пошуків 

представниками доктрини міжнародного публічного права й галузевих 

юридичних наук, а саме: конституційного, адміністративного, цивільно-

го, кримінального, цивільно-процесуального, адміністративно-

процесуального та кримінально-процесуального права. 

2. Методологія дослідження практики ЄСПЛ та її впливу на юриди-
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чну діяльність в Україні є сукупністю принципів, парадигм, теорій, під-

ходів та методів наукового пізнання, що забезпечують отримання нау-

ково обґрунтованих висновків про предмет дослідження, а також фор-

мування пропозицій і рекомендацій задля вдосконалення чинного наці-

онального законодавства та практики його реалізації. 

Безпосередній теоретичний інструментарій предмета дослідження 

склали: а) універсальні гносеологічні принципи (всебічності, повноти, 

історизму, об’єктивності, поліцентризму); б) взаємопов’язані і взаємо-

доповнюючі одна одну людиноцентристська та соціологічна методоло-

гічні парадигми;  в) положення теорій правового впливу, правового ре-

гулювання, юридичної практики, правотворчості, правотлумачення, 

правозастосування, правовідносин, що, з одного боку, є основою для 

постановки проблеми та завдань дослідження, а з іншого – способом 

для їх розв’язання; г) антропологічний, комплексний, діалектичний, си-

нергетичний, аксіологічний підходи, за допомогою яких було визначено 

стратегію наукової розвідки, її конкретний ракурс, здійснено відбір дос-

ліджуваних фактів та інтерпретацію результатів дослідження; 

д) загальнонаукові (аналіз, синтез, індукції, дедукції, системний, струк-

турний, функціональний) методи та спеціальні методи (порівняльний, 

компаративістський, техніко-догматичний, правового моделювання) пі-

знання, що забезпечили отримання істинних науково обґрунтованих 

знань про досліджувані явища правової дійсності. 

3. Практика Європейського суду з прав людини – це заснована на 

попередньому накопиченому досвіді цієї міжнародної правозахисної ін-

ституції діяльність, що значною мірою носить доктринальний характер, 

об’єктивованим результатом якої є документально оформлені рішення, 

що вміщують сформовані на основі тлумачення норм і принципів Кон-

венції правові позиції Страсбурзького суду, а також індивідуалізовані 

стосовно конкретних учасників провадження приписи щодо: а) прийня-

тності (неприйнятності) скарги про порушення конвенційних норм; 

б) руху заяви (або справи) в суді; в) констатації факту непорушення або 

порушення державою конвенційних прав і свобод людини та прису-

дження потерпілому справедливої сатисфакції. 

Практиці Страсбурзького суду як правовому феномену притаманні 

такі риси: 1) як юридичне явище являє собою складне сумативне утво-

рення, основним елементом якого є діяльність Суду, що значною мірою 

носить доктринальний характер; 2) заснована на попередньому накопи-

ченому досвіді ЄСПЛ; 3) здійснюється спеціально уповноваженими су-

б'єктами – суддями, які обираються Парламентською Асамблеєю Ради 

Європи від кожної Високої Договірної Сторони; 4) її правовою основою 
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є норми матеріального і процесуального права, об’єктивовані в Конвен-

ції про захист прав людини і основоположних свобод, Протоколах до 

неї, а також Регламенті ЄСПЛ; 5) основною метою діяльності Суду Ради 

Європи є запобігання фактам порушення конвенційних прав і основопо-

ложних свобод людини Високими Договірними Сторонами, а також 

констатація фактів порушення державами-учасницями гарантованих 

Конвенцією можливостей людини та присудження потерпілим справед-

ливої сатисфакції, що досягається через здійснення Судом Ради Європи 

функцій тлумачення та застосування конвенційних принципів і норм; 

6) має елементи творчості в рамках здійснення тлумачення норм Конве-

нції, результатом якої є вироблення правових позицій; 7) у своїй резуль-

тативній частині (ухвалених рішеннях) здійснює багатоаспектний пра-

вовий вплив на суб’єктів юридичної діяльності держав-учасників Кон-

венції у сфері захисту прав людини; 8) за своєю природою носить скла-

дний політико-правовий характер, оскільки ЄСПЛ визначає політику 

Ради Європи з утвердження і забезпечення європейських стандартів 

прав людини й основоположних свобод. 

4. Структуру практики ЄСПЛ поряд із діяльністю Страсбурзького 

суду, що відображає цей феномен у динаміці, складають результати та-

кої діяльності та накопичений досвід Суду Ради Європи (статичні еле-

менти). Під результатами діяльності Страсбурзького суду пропонується 

розуміти її юридично значущі підсумки, що об’єктивуються в рішеннях 

ЄСПЛ і є найбільш важливим елементом практики Суду. Ключовим 

елементом таких рішень є сформульовані Страсбурзьким судом правові 

позиції. Досвід Страсбурзького суду являє собою сукупність знань про 

попередні результати діяльності Комісії з прав людини та Європейсько-

го суду з прав людини, а також умінь їх використання у професійній ді-

яльності. 

5. Джерелом об’єктивного права вважаємо не Конвенцію, взяту в 

єдності з практикою ЄСПЛ, що випливає зі змісту ст. 17 Закону України 

«Про виконання рішень та застосовування практики ЄСПЛ», а цей регі-

ональний міжнародний договір з прав людини, взятий в єдності з право-

вими позиціями, сформульованими в рішеннях Суду Ради Європи. Вка-

заний умовивід обґрунтовується тим, що саме цей елемент рішень 

ЄСПЛ відображає динамічний характер змісту принципів і норм Конве-

нції, що еволюціонують під впливом суспільного розвитку і пристосо-

вуються Страсбурзьким судом в результаті їх казуального тлумачення 

до конкретно-історичних умов.  

Правові позиції Страсбурзького суду як результат його правоінтер-

претаційної діяльності одночасно виступають джерелом пізнання Кон-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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венції та джерелом (основою, витоком) правового впливу конвенційних 

норм на свідомість і поведінку суб’єктів правовідносин, у першу чергу 

тих, які наділені державно-владними повноваженнями, що обумовлено, 

передусім, інформаційною цінністю правових позицій. 

6. Риса прецедентності в аспекті практики ЄСПЛ має свої особли-

вості, що виявляються у: 1) повторюваності алгоритму дій Страсбурзь-

кого суду щодо встановлення фактичних обставин справи, тобто діянь 

органів державної влади, їх службових та посадових осіб, на предмет 

дотримання ними конвенційних норм; 2) усталеній правовій оцінці пра-

вомірності (або неправомірності) діянь органів державної влади і, як на-

слідок, констатації факту дотримання або порушення норм Конвенції; 

3) тлумаченні правоположень Конвенції стосовно обставин конкретної 

справи (за умови схожості норм національного законодавства та суспі-

льних відносин, що ним регулюється, правові позиції підтверджуються 

Страсбурзьким судом).  

Риса повторюваності притаманна як рішенням ЄСПЛ, ухваленим по 

суті справи, так і рішенням про прийнятність скарг. Зважаючи на існу-

ючий в теорії джерел права підхід до видової диференціації правових 

прецедентів за часом їх прийняття, в аспекті цього дослідження преце-

дентність (повторюваність) вважаємо рисою, притаманною лише декла-

раторному прецеденту, тобто рішенню ЄСПЛ, прийнятому в минулому. 

Підтримуючи позицію правників щодо наявності в діяльності 

Страсбурзького суду прецедентів тлумачення, вважаємо, що імператив-

ність посилання на такі прецеденти з боку ЄСПЛ прямо залежить від 

конкретних обставин справи та часових меж актуальності раніше обґру-

нтованих і сформульованих Судом Ради Європи правових позицій. При 

розгляді типової скарги Страсбурзький суд, в особі комітету або палати, 

використовує усталену правову позицію, керуючись принципом право-

впевності (правової визначеності). Втрата актуальності прецедентів 

тлумачення обумовлена суттєвими змінами в суспільному житті і, як 

наслідок, необхідністю пристосування норм і принципів Конвенції до 

цих умов. 

7. Рішення Європейського суду з прав людини – це видове поняття, 

що відображає такі можливі результати волевиявлення Суду Ради Європи:  

а) ухвали (decisions) – правозастосовні акти Страсбурзького суду 

допоміжного характеру, що є юридичним засобом вирішення окремих 

процедурних питань;  

б) постанови (judgments) – рішення, що мають дуальну юридичну 

природу (мають властивості як правоінтепретаційного, так і правозасто-

совного акта з переважанням властивостей останнього) та ухвалюються 
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Страсбурзьким судом по суті справи або рішення, що містять 

роз’яснення раніше сформульованих ЄСПЛ правових позицій та/або 

приписів індивідуального характеру, уміщених в ухвалених Страсбур-

зьким судом рішеннях по суті справи;  

в) консультативні висновки (advisory opinions) – правоінтерпрета-

ційні акти офіційного та рекомендаційного характеру, що ухвалюються 

ЄСПЛ у зв’язку із запитами Комітету Міністрів Ради Європи та вищих 

судових інстанцій держав-учасниць Конвенції.  

 8. Існуюча в сучасній правничій науці класифікація правових актів 

Страсбурзького суду є неповною і має бути збагачена такими новими 

підходами: 1) за ступенем їх імперативності (обов’язковості) для адре-

сатів; 2) залежно від їх ролі у процесі здійснюваного ЄСПЛ судочинст-

ва; 3) за юридичною формою ухвалюваних ЄСПЛ рішень; 4) залежно 

від особливостей процедури, у межах якої ухвалено постанову Страс-

бурзьким судом; 5) з огляду на предмет тлумачення, здійснюваного 

ЄСПЛ; 6) за способом ухвалення судового рішення; 7) з огляду на поте-

нційну можливість перегляду постанов ЄСПЛ, з ініціативи сторін про-

цесу; 8) залежно від фактичного стану їх виконання державами-

відповідачами; 9) залежно від юридичних властивостей рішень Суду 

Ради Європи; 10) залежно від особливостей внутрішньої форми рішення 

ЄСПЛ; 11) за ступенем ефективності правових актів ЄСПЛ; 12) з огляду 

на вплив рішень Суду Ради Європи на подальшу юридичну діяльність 

як самого Суду, так і діяльність юрисдикційних органів держав-

учасниць Конвенції. 

 9. Функції постанов Страсбурзького суду – це основні напрями 

впливу результатів волевиявлення ЄСПЛ на свідомість і поведінку пра-

во-дієздатних суб’єктів з метою гарантування конвенційних прав і ос-

новоположних свобод людини, що перебуває під юрисдикцією держави-

учасниці Конвенції. Однойменному поняттю притаманні такі суттєві 

ознаки: а) являють собою напрями багатоаспектного впливу результатів 

волевиявлення ЄСПЛ; б) об’єктами такого впливу є правосвідомість і 

поведінка суб’єктів, яким адресовані правові акти Страсбурзького суду; 

в) є відображенням юридичних властивостей постанов Суду Ради Євро-

пи, що випливають з їх природи; г) безпосередньо пов’язані з компетен-

цією Страсбурзького суду; д) за умови їх ефективного здійснення спри-

яють утвердженню європейських стандартів дотримання прав і свобод 

людини, визначених Конвенцією. 

Основними напрямами впливу постанов ЄСПЛ на правосвідомість і 

поведінку суб’єктів юридичної діяльності в Україні є такі функції: ін-

формаційна; відображення правових позицій Суду Ради Європи; сигна-
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лізаційна; правового виховання; регулятивна; правозабезпечувальна; 

охоронна; вдосконалення національної юридичної діяльності із захисту 

прав людини. 

10. Окрема думка судді ЄСПЛ – це елемент практики Суду Ради 

Європи, що являє собою факультативний юридичний документ до ухва-

леного ЄСПЛ рішення по суті справи, в якому суддя або декілька суддів 

на основі попередньо здобутих правових знань і власного професійного 

досвіду висловлюють особисту правову позицію з приводу питань, що 

розглядалися Страсбурзьким судом, і наводять юридичні аргументи, які, 

на їх погляд, не дозволяють повністю або частково погодитися зі сфор-

мульованою Судом Ради Європи правовою позицією та ухваленими на 

її основі приписами індивідуального характеру чи, навпаки, слугують 

додатковим доказом на підтримку ухваленого ЄСПЛ рішення. 

Окремій думці судді ЄСПЛ як явищу правової дійсності притаманні 

такі риси: 1) являє собою додатковий до постанови ЄСПЛ юридичний 

документ (матеріальний носій правової інформації); 2) джерелом такої 

інформації є суддя або кілька суддів ЄСПЛ, які безпосередньо беруть 

(або брали) участь у розгляді та вирішенні справи по суті; 3) зі змістов-

ного боку вміщує в собі правову позицію судді (суддів) ЄСПЛ з приво-

ду питань, що розглядалися Страсбурзьким судом, а також юридичні 

аргументи, які, на їх погляд, не дозволяють повністю або частково пого-

дитися зі сформульованою Судом Ради Європи правовою позицією та 

ухваленими на її основі приписами індивідуального характеру чи, на-

впаки, слугують додатковим доказом на підтримку ухваленого ЄСПЛ 

рішення (сутнісна риса); 4) хоча з необхідністю не спричиняє юридич-

них наслідків (серед яких можливі: а) її врахування комітетами і пала-

тами ЄСПЛ при розгляді подібних справ у майбутньому; б) передача 

справи на розгляд Великої палати Страсбурзького суду; в) її врахування 

національними судами загальної юрисдикції або Конституційним су-

дом; г) внесення змін чи доповнень у національне законодавство держа-

ви-учасниці Конвенції; д) вплив на правозастосовну діяльність тощо), 

однак не виключає можливості їх настання. 

Роль окремої думки судді ЄСПЛ полягає в тому, що вона виступає 

своєрідним правовим засобом, за допомогою якого суддя Страсбурзько-

го суду має можливість висловити власну правову позицію з приводу 

аргументованості та справедливості ухваленого ЄСПЛ рішення по суті 

справи.  

Значення окремої думки судді Страсбурзького суду виявляється у 

таких її функціях: 1) впливу на правосвідомість учасників суспільного 

життя, передусім тих суб’єктів, які на професійній основі здійснюють 
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освітньо-наукову, правотворчу, правоінтерпретаційну, правоохоронну 

та правозахисну діяльність; 2) опонування до колегіальної правової 

позиції, що обґрунтована та сформульована більшістю складу Суду 

Ради Європи або посилення аргументації такої позиції; 3) сигналізу-

вання зацікавленим у вирішенні справи сторонам, а також іншим 

суб’єктам про можливу юридичну помилку, що її допустив ЄСПЛ; 

4) відображення результатів альтернативного професійно-наукового 

тлумачення конвенційних норм; 5) розвитку юридичної науки та 

практики. 

 11. Механізм імплементації постанов ЄСПЛ в національній право-

вій системі є сукупністю юридичних засобів і способів, що використо-

вуються, та заходів, які вживаються державою на виконання взятих на 

себе конвенційних зобов’язань із відшкодування завданої скаржникові 

матеріальної та моральної шкоди, відновлення його порушеного конве-

нційного права (а за необхідності – і попереднього правового стану по-

терпілого від незаконних рішень, дій або бездіяльності органів держав-

ної влади, їх посадових і службових осіб), а також запобігання пору-

шенню конвенційних прав і свобод людини у майбутньому. 

Досліджуваному механізму притаманні такі характерні риси:  а) є 

цілісним та системним утворенням, що охоплює собою ряд взаємо-

пов’язаних елементів, а саме: правових засобів, способів, заходів ін-

дивідуального та загального характеру; б) є динамічним явищем пра-

вової дійсності, що відображає рух, взаємодію цих елементів; в) під-

порядкований досягненню визначеної ст. 1 Конвенції мети (гаранту-

вання кожному, хто перебуває під юрисдикцією Високих Договірних 

Сторін, прав і свобод, визначених в розділі І Конвенції), а також за-

безпеченню виконання державою взятих на себе міжнародних зо-

бов’язань, передбачених ст. 46 Конвенції (виконувати постанови 

ЄСПЛ, що набули властивості остаточності, в будь-яких справах, у 

яких держава є стороною); г) його функціональне призначення, що є 

конкретизацією вищезгаданих мети та міжнародного зобов’язання 

держави, виявляється у забезпеченні відшкодування завданої скарж-

никові матеріальної та/або моральної шкоди, відновленні його пору-

шених конвенційних можливостей, а також запобіганні порушень 

конвенційних прав і свобод людини у майбутньому; д) має визначені 

просторові та темпоральні межі існування в правовій системі держа-

ви; е) оцінка його ефективності залежить як від кількісних показників 

щодо правовідновлювальних заходів з боку держави та ухвалення по-

вторних типових постанов ЄСПЛ щодо порушень норм Конвенції, так 

і від ступеня урахування в діяльності суб’єктів державно-владних по-
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вноважень правових позицій Суду Ради Європи. 

Механізм імплементації постанов ЄСПЛ в національній правовій 

системі як цілісна система складається з таких підсистем: 1) інституцій-

ної, що охоплює собою суб’єктів, передусім органи державної влади, їх 

службових і посадових осіб, які, використовуючи необхідні правові за-

соби, уповноважені вживати заходи індивідуального та загального хара-

ктеру з метою запровадження в національній правовій системі стандар-

тів Ради Європи у сфері захисту прав людини; 2) нормативної, що 

включає в себе джерела міжнародного та національного права, а також 

правові акти Конституційного Суду України та Верховного Суду, які 

підпорядковані виконанню державою взятих на себе міжнародних зо-

бов’язань із гарантування конвенційних прав і свобод людини; 

3) функціональної, що являє собою сукупність динамічних елементів 

цього механізму, якими є усі види юридичної діяльності, а також право-

відносини регулятивної й охоронної спрямованості, що забезпечують 

імплементацію постанов ЄСПЛ; 4) ідеологічної, що охоплює собою 

сформовану під впливом концепції природного права та природних прав 

людини, а також верховенства права правову свідомість і правову куль-

туру, передусім тих учасників правовідносин, які забезпечують імпле-

ментацію постанов ЄСПЛ у національній правовій системі; 

5) комунікативної, що являє собою сукупність генетичних, структурних 

та функціональних зв’язків, які існують між різними елементами цього 

механізму. 

12. Під заходами індивідуального характеру пропонується розуміти 

сукупність регламентованих нормами національного законодавства дій 

уповноважених суб’єктів права, наділених державно-владними повно-

важеннями, що у поєднанні з юридичними засобами інструментального 

та технологічного характеру забезпечують виконання постанов ЄСПЛ, у 

яких констатовано порушення одного чи кількох прав та/або свобод 

конкретної людини (людей) або положень декларації про дружнє врегу-

лювання спору, або односторонньої декларації Уряду та які мають на 

меті відшкодування потерпілому завданої матеріальної та/або моральної 

шкоди внаслідок неправомірних дій (або бездіяльності) органів держа-

ної влади, їх службових та посадових осіб, припинення порушення кон-

венційних можливостей людини, що має триваючу дію, а також віднов-

лення, наскільки це можливо, попереднього юридичного та фактичного 

стану потерпілої особи. 

Як явищу правової дійсності заходам індивідуального характеру 

властиві такі риси: а) вони вживаються державою на користь потерпі-

лої особи; б) мають персоніфікований, приватно-правовий характер; 
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в) мають компенсаційне та/або правовідновлювальне призначення; 

г) з погляду юридичного обов’язку виконання постанов ЄСПЛ їх 

вжиття має пріоритетне (першочергове) значення стосовно заходів за-

гального характеру; д) з погляду юридичних наслідків їх вжиття не 

виходить за межі конкретної справи; е) як правило, вживаються на 

виконання резолютивної частини постанови ЄСПЛ, у якій визнача-

ються ці заходи. 

За черговістю їх вжиття державою-відповідачем заходи індивідуа-

льного характеру пропонується поділяти на: 1) невідкладні, що мають 

вживатися позачергово; 2) першочергові, що мають пріоритет стосовно 

додаткових; 3) додаткові (факультативні) заходи, вживання яких обумо-

влене як волевиявленням потерпілої особи, так і реальною можливістю 

її вжиття. 

Заходи загального характеру – це сукупність урегульованих норма-

ми національного законодавства дій уповноважених суб’єктів права 

(переважно державних органів, їх посадових і службових осіб), що у по-

єднанні з юридичними засобами інструментального та технологічного 

характеру вживаються на виконання постанов ЄСПЛ і мають на меті 

усунення існуючих системних та/або несистемних проблем, пов’язаних 

із дотриманням прав людини і основоположних свобод, гарантованих 

Конвенцією, запобігання порушенню конвенційних норм у майбутньо-

му і, як наслідок, скорочення кількості скарг на протиправні дії держа-

ви, поданих до Суду Ради Європи. 

Як правовому феномену, заходам загального характеру притаманні 

такі риси: 1) вони вживаються в інтересах потенційних потерпілих; 

2) мають публічно-правовий характер; 3) мають профілактичне призна-

чення; 4) з погляду юридичного обов’язку виконання постанов ЄСПЛ 

уживаються державою, як правило, після вжиття заходів індивідуально-

го характеру; 5) необхідність вжиття таких заходів випливає зі змісту 

мотивувальної частини постанов ЄСПЛ, а їх сукупність визначається 

державою-відповідачем на власний розсуд (за винятком ухвалення 

Страсбурзьким судом пілотних чи квазіпілотних постанов); 6) з погляду 

юридичних наслідків їх ужиття виходить за межі конкретної справи; 

7) вживаються з метою усунення як системних, так і несистемних про-

блем порушень конвенційних прав і свобод людини, а також скорочення 

кількості скарг до ЄСПЛ.  

Видова диференціація поняття «заходи загального характеру» має 

здійснюватися за такими критеріями, як: а) форми здійснення функцій 

держави; б) їх спрямованість; в) значення у механізмі імплементації 

постанов ЄСПЛ; г) сфера діяльності суб’єктів, уповноважених на ви-
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конання функцій держави; д) залежно від того чи забезпечує вжива-

ний захід усунення повторюваності порушень конвенційних прав і 

свобод людини; е) ефективність їх ужиття; ж) характер наслідків ужи-

тих заходів. 

13. Вплив практики ЄСПЛ на юридичну діяльність в Україні – це 

дія рішень Страсбурзького суду на правосвідомість і поведінку право-

дієздатних суб’єктів, передусім осіб, які на професійній основі здійс-

нюють освітньо-наукову, правотворчу, правоінтерпретаційну, правоза-

стосовну та правозахисну діяльність, що виявляється в їх поінформова-

ності про актуальні правові позиції ЄСПЛ, формуванні на цій основі як 

поглядів на зміст і обсяг конвенційних прав людини та її основополож-

них свобод, так і правових настанов про необхідність обов’язкового 

урахування результатів правороз’яснювальної та правозастосовної дія-

льності Суду Ради Європи у власній практичній діяльності з метою 

утвердження ідеї верховенства права в національній правовій системі 

України. 

Вплив практики ЄСПЛ на юридичну діяльність в Україні як склад-

не та багатогранне явище правової дійсності має такі аспекти дії: 

– інформаційно-психологічний вплив, що виявляється у доведенні 

до відома суб’єктів, які на професійній основі здійснюють юридичну ді-

яльність, ухвалених Судом Ради Європи рішень шляхом їх опубліку-

вання у визначених офіційних виданнях з метою формування у зазначе-

них суб’єктів поглядів на зміст і обсяг конвенційних прав людини та її 

основоположних свобод в інтерпретації ЄСПЛ, гарантії їх реалізації, а 

також правових настанов щодо необхідності обов’язкового урахування 

результатів правороз’яснювальної діяльності Страсбурзького суду в те-

оретичній і практичній юридичній діяльності; 

– регулятивний вплив, сутність якого вбачається у дії постанов 

ЄСПЛ на суспільні відносини з метою їх упорядкування, охорони та ро-

звитку, проявами якої (йдеться про дію постанов ЄСПЛ) є нормативне 

та/або індивідуальне регулювання; 

– охоронний вплив, що являє собою дію постанов Страсбурзько-

го суду на правосвідомість і поведінку суб’єктів правоохоронної дія-

льності з метою запобігання порушенню конвенційних прав людини 

та її основоположних свобод, припиненню фактів порушень норм 

Конвенції, притягнення до юридичної відповідальності посадових і 

службових осіб, винних у порушенні конвенційних норм, відновлен-

ня, за наявності такої можливості, порушених прав або свобод скар-

жника, а також матеріального відшкодування завданої йому шкоди з 

боку держави; 
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– соціально-правовий вплив, що характеризується дією рішень 

ЄСПЛ на правосвідомість та поведінку суб’єктів юридичної діяльнос-

ті, результатом чого є позитивні зміни у взаємовідносинах між грома-

дянським суспільством (або окремими його представниками) та пра-

вовою державою і, як наслідок, утвердження ідеї верховенства права, 

цінності конвенційних прав людини та її основоположних свобод в 

національній правовій системі України. Цей аспект впливу практики 

Суду Ради Європи виходить за межі кола суб’єктів, які на професійній 

основі здійснюють юридичну діяльність. Його об’єктом є також пра-

вова свідомість і поведінка тих учасників суспільного життя, які здій-

снюють правозахисну діяльність не на професійній основі, а доброві-

льній чи за покликанням (наприклад, члени правозахисних громадсь-

ких організацій). 

14. Під впливом практики ЄСПЛ на юридичну науку пропонується 

розуміти дію правових позицій Страсбурзького суду на доктринальну 

правосвідомість, результатом якої є зміна існуючої наукової парадигми 

з позитивістської на природно-правову та соціологічну, а також системи 

цінностей, де пріоритетом визнається верховенство права, людина, її 

права і свободи. Практика Страсбурзького суду вплинула на розвиток 

теорій правоутворення і джерел права, правового регулювання, право-

вих актів, правової поведінки, юридичної відповідальності, тлумачення 

норм права, правозастосування, правотворчості, теорію верховенства 

права, суттєво збагативши їх. 

15. Вплив практики Суду Ради Європи на юридичну освіту – це дія 

правових позицій ЄСПЛ на свідомість та поведінку учасників освітньо-

го процесу, передусім науково-педагогічних працівників, котрі залучені 

до підготовки правників і правоохоронців у закладах вищої освіти, ре-

зультатом якої є усвідомлення необхідності вивчення актуальних пи-

тань організації та функціонування Страсбурзького правозахисного ме-

ханізму для підготовки висококваліфікованих фахівців, а також розроб-

ка науково-методичних матеріалів з цієї проблематики та їх запрова-

дження в освітню діяльність.  

16. Під впливом практики ЄСПЛ на правотворчість слід розуміти 

дію правових позицій Суду Ради Європи на правосвідомість та поведін-

ку суб’єктів правотворчої діяльності, результати якої знаходять свій ви-

яв практично на усіх стадіях цього процесу (передпроектній, проектній, 

прийняття нормативно-правового акта, інформаційно-реєстраційній), 

що у підсумку може призводити до: а) або урахування чи відтворення 

результатів тлумачення конвенційних норм Страсбурзьким судом в тек-

стах нормативно-правових актів; б) або повного чи часткового ігнору-
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вання суб’єктом правотворчості результатів правоінтерпретаційної дія-

льності ЄСПЛ. 

17. Під впливом практики ЄСПЛ на офіційну правоінтерпретацій-

ну діяльність в Україні слід розуміти дію рішень Страсбурзького суду 

на правосвідомість та поведінку суб’єктів, уповноважених на офіційне 

роз’яснення норм права, позитивним наслідком якої є використання 

ними як результатів правотлумачної діяльності Суду Ради Європи 

(правових позицій), так і розробленого суддями ЄСПЛ спеціального 

інструментарію такої діяльності (принципів та способів тлумачення), 

що сприяє імплементації конвенційних цінностей в національній пра-

вовій системі. 

18. Вплив практики ЄСПЛ на правозастосування – це дія рішень 

Страсбурзького суду на правосвідомість та юридично значущу поведін-

ку суб’єктів застосування норм національного законодавства, що забез-

печує усвідомлення ними важливості результатів правотлумачної та 

правозастосовної діяльності Суду Ради Європи і має своїм наслідком 

дотримання та виконання вказаними суб’єктами приписів Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод шляхом урахування реле-

вантних висновків Страсбурзького суду при ухваленні правозастосов-

них актів. 
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Д О Д А Т К И 
 

 Додаток 1 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ  

ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ» 
 

Освітній ступінь: бакалавр; спеціальність: 081 Право;  

освітня програма: Право; статус навчальної дисципліни: обов’язкова;  

мова навчання: українська 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Практика Європейського Суду з 

прав людини та її вплив на юридичну діяльність в Україні» є формування у здо-

бувачів вищої освіти уявлення про Страсбурзький правозахисний механізм, 

роль і значення рішень Суду Ради Європи в національній правовій системі,  фо-

рмування навичок виокремлення та урахування релевантних правових позицій 

Європейського суду з прав людини при здійсненні юридичної діяльності.  

1) науково-юридична: сформувати у здобувачів вищої освіти вміння та на-

вички проведення науково-дослідної діяльності у сфері захисту прав людини; 

2) загальноосвітня: засвоєння здобувачами вищої освіти фундаменталь-

них положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в 

їх інтерпретації Страсбурзьким судом, зокрема змісту та обсягу прав і свобод 

людини, що гарантовані конвенційними нормами, а також оволодіння навич-

ками підготовки скарг до цієї міжнародної правозахисної інституції та мето-

дикою урахування правових позицій Європейського суду з прав людини при 

ухваленні рішень; 

3) виховна: сформувати ціннісні орієнтири здобувачів вищої освіти від-

повідно до ідеалів гуманізму, справедливості, поваги до особистості; форму-

вання професійних якостей правника. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни. Навчальна дисци-

пліна «Практика Європейського суду з прав людини та її вплив на юридичну 

діяльність в Україні» вивчається після успішного засвоєння здобувачами ви-

щої освіти теорії держави і права, конституційного права, а також інших 

обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін, що пов’язані із захистом 

прав і свобод людини або їх легітимним обмеженням (адміністративного, 

кримінального, цивільного права і процесу та ін.).  

Результати вивчення навчальної дисципліни «Практика Європейського 

суду з прав людини та її вплив на юридичну діяльність в Україні». 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні знати: 

1) історичні передумови підписання Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та розвиток її положень у Протоколах до неї;  

2) зміст та обсяг прав і свобод людини, гарантованих Конвенцією;  
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3) порядок формування, склад та структуру Страсбурзького суду;  

4) юрисдикційні повноваження Суду Ради Європи, що визначені Конве-

нцією та Регламентом Європейського суду з прав людини;  

5) поняття, предмет та порядок подання скарг до Страсбурзького суду, а 

також умови їх прийнятності;  

6) процедуру розгляду скарг Європейським судом з прав людини; 

7) поняття та структурні елементи практики Суду Ради Європи;  

8) юридичну природу та види рішень Страсбурзького суду, функції його 

постанов; 

9) механізм імплементації постанов Європейського суду з прав людини, 

що набули властивості остаточних, в національній правовій системі;  

10) аспекти впливу практики Суду Ради Європи на юридичну науку та осві-

ту, а також правоінтерпретаційну, правотворчу та правозастосовну діяльність. 

вміти: 

1) працювати з системою HUDOC як офіційним реєстром рішень Страс-

бурзького суду; 

2) знаходити в рішенні Суду Ради Європи його правову позицію, що по-

требує урахування при застосуванні норм національного права;   

3) використовувати результати правоінтерпретаційної діяльності Євро-

пейського суду з прав людини для обґрунтування власної позиції з приводу 

порушень прав і свобод людини органами публічної влади; 

4) заповнювати затверджений Радою Європи формуляр скарги на пору-

шення конвенційних норм, що надсилається до Страсбурзького суду; 

5) виявляти порушення конвенційних прав та/або свобод людини за ре-

зультатами аналізу дій або рішень посадових та службових осіб органів дер-

жавної влади в конкретних ситуаціях. 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ТЕМА 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: 

передумови підписання та розвиток положень, їх загальна характеристика 

Історичні події, що передували підписанню Конвенції. Дата та країни – 

підписанти Конвенції. Набуття чинності Конвенцією. Правовий статус Євро-

пейської комісії з прав людини (з 1954 р.) та Європейського суду з прав лю-

дини (з 1959 р.).  

Структура Конвенції. Права і свободи людини, що гарантовані Конвенцією. 

Додатковий протокол до Конвенції (1952 р.). Протокол № 4 до Конвенції (1963 

р.). Протокол № 6 до Конвенції (1983 р.). Протокол № 7 до Конвенції (1984 р.). 

Протокол № 12 до Конвенції (2000 р.). Протокол № 13 до Конвенції (2002 р.).  

Новий Європейський суд з прав людини як орган Ради Європи (з 1998 

року). Вступ України до Ради Європи. Ратифікація Верховною Радою Украї-

ни Конвенції та Протоколів до неї. 
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ТЕМА 2. Страсбурзький правозахисний механізм та його інститу-

ційна складова 

Страсбурзький правозахисний механізм: поняття та структура. Інститу-

ційна складова Страсбурзького правозахисного механізму. 

Правовий статус ЄСПЛ як міжнародної судової інституції. Кількість суддів 

(склад) ЄСПЛ. Посадові критерії до суддів ЄСПЛ. Вибори суддів Страсбурзь-

кого суду. Суддя ad hoc. Строк повноважень і звільнення з посади судді ЄСПЛ. 

Одноособовий склад Суду Ради Європи. Склад та компетенція комітетів ЄСПЛ. 

Склад та повноваження палат Страсбурзького суду. Склад та повноваження Ве-

ликої палати ЄСПЛ. Функції Голови та секретаріату Суду Ради Європи. Юрис-

дикційні повноваження Страсбурзького суду. Тлумачення конвенційних норм: 

принципи та способи. Застосування норм Конвенції. Регламент ЄСПЛ.  

Комітет Міністрів Ради Європи: склад, структура, повноваження. Нагляд 

Комітету Міністрів Ради Європи за виконанням постанов ЄСПЛ, що набули 

властивості остаточних. Роль рішень Комітету Міністрів Ради Європи в про-

цесі виконання постанов ЄСПЛ державами-відповідачами. Взаємодія Коміте-

ту Міністрів Ради Європи та ЄСПЛ.  
 

ТЕМА 3. Скарга до Страсбурзького суду: предмет, умови прийнят-

ності, процедура розгляду 

Підстави та строки звернення до ЄСПЛ. Суб’єкти звернення до Суду Ра-

ди Європи. Формуляр скарги до Страсбурзького суду та особливості його за-

повнення. Зміст індивідуальної скарги. Додатки до скарги в ЄСПЛ.  

Умови прийнятності скарги в ЄСПЛ. Порядок розгляду скарг в Суді Ра-

ди Європи. Вилучення скарг з реєстру Страсбурзького суду. 
 

ТЕМА 4. Практика Суду Ради Європи: поняття та структура 

Юридична практика, судова практика, практика ЄСПЛ: співвідношення 

понять. Поняття практики Страсбурзького суду. Елементи практики Суду 

Ради Європи.  

Діяльність Страсбурзького суду. Соціально-правовий досвід Європейсь-

кої комісії з прав людини та ЄСПЛ. Рішення як результат волевиявлення Су-

ду Ради Європи. Прецедентність практики ЄСПЛ. Конвенція та практика 

Страсбурзького суду як джерело національного права. 
 

ТЕМА 5. Рішення Європейського суду з прав людини як елемент йо-

го практики 

Категорія «рішення ЄСПЛ». Ухвала Суду Ради Європи. Постанова 

Страсбурзького суду. Консультативні висновки ЄСПЛ. Рішення Страсбурзь-

кого суду про прийнятність скарги. Рішення ЄСПЛ, що ухвалені по суті 

справи. Рішення Суду Ради Європи, що ухвалені за пілотною процедурою, їх 

юридичні наслідки. «Пілотні рішення» проти України. 

Структура рішень ЄСПЛ. Правові позиції Страсбурзького суду як скла-

дова його рішень. Класифікація правових актів Страсбурзького суду: за спо-
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собом ухвалення; за значенням у юридичному процесі; за обов’язковістю для 

адресатів; залежно від юридичних властивостей актів Суду Ради Європи. 

Функції постанов Суду Ради Європи. Окрема думка судді як додаток до рі-

шення Страсбурзького суду: поняття та значення для юридичної діяльності.  
 

ТЕМА 6. Імплементація постанов Страсбурзького суду в національ-

ній правовій системі 

Механізм імплементації постанов Суду Ради Європи в національній право-

вій системі: поняття та структура. Інституційна, нормативна, ідеологічна, функ-

ціональна, комунікативна підсистеми механізму імплементації постанов Суду 

Ради Європи. Виконання постанов ЄСПЛ державою-відповідачем. Роль Урядо-

вого уповноваженого у справах ЄСПЛ в процесі імплементації постанов Страс-

бурзького суду. Відповідальність за невиконання постанов Суду Ради Європи. 

Поняття і роль заходів індивідуального характеру. Невідкладні, першо-

чергові, додаткові (факультативні) заходи індивідуального характеру. Випла-

та справедливої сатисфакції. Відновлення порушеного права або юридичного 

стану скаржника. Повторний розгляд справи судом або адміністративним ор-

ганом. Заходи загального характеру: поняття та значення. Класифікація захо-

дів загального характеру: за спрямованістю заходів; їх значенням в механізмі 

імплементації постанов ЄСПЛ; за сферою діяльності суб’єктів уповноваже-

них на виконання функцій держави; ефективністю їх вжиття; за характером 

наслідків вжиття таких заходів. 
 

ТЕМА 7. Вплив практики Суду Ради Європи на юридичну діяль-

ність в Україні 

Поняття впливу практики ЄСПЛ на юридичну діяльність. Інформаційно-

психологічний аспект впливу практики Страсбурзького суду. Регулятивний 

вплив практики Суду Ради Європи. Охоронний вплив практики ЄСПЛ. Соці-

ально-правовий вплив практики Страсбурзького суду. Вплив практики ЄСПЛ 

на юридичну освіту та правову доктрину. Вплив практики Суду Ради Європи 

на правотворчість. Вплив практики ЄСПЛ на офіційну правоінтерпретаційну 

діяльність. Вплив практики Страсбурзького суду на правозастосування. По-

рядок урахування правових позицій ЄСПЛ при здійсненні правосуддя. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за навчальний семестр. 

З навчальної дисципліни «Практика Європейського суду з прав людини 

та її вплив на юридичну діяльність в Україні» передбачено екзамен. Для на-

вчальної дисципліни «Практика Європейського суду з прав людини та її 

вплив на юридичну діяльність в Україні» засобами діагностики знань (успі-

шності навчання) виступають: 

1) есе;  

2) презентації результатів виконаних завдань і досліджень;  



Вплив практики Європейського суду з прав людини на юридичну діяльність в Україні … 

527 

3) кваліфікаційні завдання з дисципліни; 

4) тестові завдання для проміжного контролю; 

5) тестові завдання для підсумкового контролю; 

6) презентації здобувачів вищої освіти та їх виступи на наукових заходах. 
 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Практика Європейського суду з прав людини 

 та її вплив на юридичну діяльність в Україні» 
 

Освітній ступінь: бакалавр  

Спеціальність: 081 «Право»  
 

на _____/_____ навчальний рік 
 

Форма навчання ДЕННА          Обсяг 3 кредити ЄКТС (90 годин) 
 

Факультет: юридичний                      Курс 3  

№
 т
ем
и
 з
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н
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 з
 Р
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Н
Д

 

Назва теми 

(згідно з РПНД) 

З
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ьн
и
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 о
б
ся
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го
д
и
н

 Аудиторна ро-

бота 

С
ам
о
ст
ій
н
а 
та
 і
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д
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ьн
а 
р
о
б
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та

 

В
сь
о
го

 

Л
ек
ц
ії

 

С
ем
ін
ар
и

 

П
р
ак
т.
 з
ан
я
тт
я 

1. 

Конвенція про захист прав людини і ос-

новоположних свобод: передумови під-

писання та розвиток положень, їх зага-

льна характеристика  

12 4 2 2  8 

2. 
Страсбурзький правозахисний механізм 

та його інституційна складова  
12 4 2 2  8 

3. 
Скарга до Страсбурзького суду: предмет, 

умови прийнятності, процедура розгляду 
12 6 2 2 2 6 

4. 
Практика Суду Ради Європи: поняття та 

структура 
12 4 2 2  8 

5. 
Рішення Європейського суду з прав лю-

дини як елемент його практики 
14 6 2 2 2 8 

6. 
Імплементація постанов Страсбурзького 

суду в національній правовій системі 
14 8 2 4 2 6 

7. 
Вплив практики Суду Ради Європи на 

юридичну діяльність в Україні 
14 8 2 4 2 6 

 Разом 90 40 14 18 8 50 

 Форма підсумкового контролю екзамен 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Практика Європейського суду з прав людини 

та її вплив на юридичну діяльність в Україні» 

 

Освітній ступінь: бакалавр 

Спеціальність: 081 Право 

на ____/_____ навчальний рік 

 

Навчальні посібники та інші 

методичні матеріали: 

1. Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини: навч. посіб. 

3-тє видання. Київ: Алерта, 2016. 488 с. 

2. Караман І.В., Козіна В.В. Європейський суд з прав людини, Європей-
ська конвенція з прав людини та індивідуальні заяви: перше знайомство. Ки-

їв: ВАІТЕ, 2015. 136 с. 

3. Манукян В.І. Страсбурзьке право. Європейський суд з прав людини. 

Право, практика, коментар / пер. з рос. О.М. Уліщенко. Харків: Право, 2019. 

560 с. 

4. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод: компендіум / О.В. Сердюк та ін.; за заг. ред. О.В. 

Сердюка, І.В. Яковюка. Харків: Право, 2017. 374 с. 

5. Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини і ос-
новоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами Украї-

ни: навчальний посібник / М. Мазур, С. Тагієв, А. Беніцький, 

В. Кострицький. Луганськ, 2006. 600 с. 

6. Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини 
при здійсненні правосуддя: наук.-метод. посібник для суддів. 2-ге вид. випр., 

допов. Київ, 2015. 208 с. 

 

Монографії та наукові видання: 

1. Андріанов К.В. Роль контрольного механізму Конвенції про захист 
прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм: дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.11. Київ, 2002. 185 с.  

2. Буроменский М.В. Обращение в Европейский суд по правам человека: 

практика Суда и особенности украинского законодательства. Харьков: Фо-

лио, 2000. 32 с.  

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

Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской 

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

1960 по 2002 г. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2004. 1072 с. 
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4. Завгородній В.А. Вплив практики Європейського суду з прав людини 
на правозастосовну діяльність в Україні. Юридичний науковий електронний 

журнал. 2017. № 5. С. 10-14. 

5. Завгородній В.А. Правова природа рішень Європейського Суду з прав 
людини. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: 

Юриспруденція. 2015. № 15. Том 1. С. 19-22.  

6. Рабінович П.М., Федик С.Є. Особливості тлумачення юридичних 

норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з 

прав людини). Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ 

державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України. Львів: 

Астрон, 2002. 171 с. 

7. Рабінович П.М. Рішення Європейського суду з прав людини як «пра-

волюдинні» стандарти. Європейський суд з прав людини. Матеріали практи-

ки (1993-2003 рр.). Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина 

НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України. 

Київ: Фенікс, 2004. С. 9-24. 

8. Соловйов О.В. Міжнародні договори та міжнародно-судова практика 

їх застосування як джерела національного права (за матеріалами застосуван-

ня в Україні Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзь-

кого суду). Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науко-

во-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самовряду-

вання НАПрН України / редкол.: П. М. Рабінович (голов. ред.) та ін. Серія І. 

Дослідження та реферати. Вип. 26. Київ: АОК, 2012. 164 с. 

9. Уваров В.Г. Застосування практики Європейського суду з прав люди-
ни та норм міжнародно-правових актів в удосконаленні кримінального судо-

чинства України: монографія / за заг. ред. В.М. Тертишника. Дніпропет-

ровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2012. 268 с. 

10. Шевчук С. Судовий захист прав людини. Практика Європейського 

Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. Вид. 2-е, випр., 

доп.  Київ: Реферат, 2007. 848 с.  

 

Інтернет-ресурси: 

1. Офіційний веб-сайт Європейського суду з прав людини. URL:  

https://www.echr.coe.int. 
2. Реєстр рішень Європейського суду з прав людини. URL: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng. 

3. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. URL:  

https://minjust.gov.ua. 

https://www.echr.coe.int/
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}
https://minjust.gov.ua/
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Додаток 2 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ  

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

 

Результати проведеного дослідження дозволяють запропонувати зміни 

до чинного національного законодавства, зокрема: 

1)  до Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини»: 

- змінити назву закону, виклавши її в такій редакції: «Про імплемента-

цію постанов Європейського суду з прав людини та урахування його правових 

позицій в юридичній діяльності»; 

- абз. 5 ч. 1 ст. 1 викласти в такій редакції: «практика Суду – це діяль-

ність Європейської комісії з прав людини та Європейського суду з прав лю-

дини, взята у єдності з її результатами (рішеннями) та накопиченим досві-

дом зазначених суб’єктів»; 

-  абз. 6 ч. 1 ст. 1 викласти в такій редакції: «рішення Суду – це резуль-

тати діяльності (волевиявлення) Європейської комісії з прав людини та Єв-

ропейського суду з прав людини, що знаходять своє відображення в ухвалах, 

постановах, консультативних висновках. Ухвали (decisions) – це рішення Су-

ду, якими вирішуються окремі процедурні питання в рамках розгляду заяв 

про порушення Конвенції або справ; постанови (judgments) – це рішення, які 

ухвалюються комітетом, палатою або Великою палатою Суду по суті спра-

ви з метою вирішення питання про порушення/непорушення державою-

відповідачем прав та свобод людини, гарантованих Конвенцією, а також ви-

значення справедливої сатисфакції; консультативні висновки (advisory opin-

ions) – це рішення Суду рекомендаційного характеру, змістом яких є право-

роз’яснювальні положення, що надаються Судом на запити Комітету Міні-

стрів Ради Європи та вищих судових інстанцій держав-учасниць Конвенції. 

Декларація про дружнє врегулювання спору – це добровільна угода, що укла-

дається на конфіденційній основі між скаржником та державою задля ви-

черпання конфлікту, який виник на національному рівні у зв’язку з порушен-

ням останньою конвенційних прав та/або свобод людини, без подальшого ро-

згляду Судом справи по суті. Одностороння декларація – це акт, яким Орга-

ном представництва, за попереднім узгодженням з міжвідомчою робочою 

групою, пропонуються умови дружнього вичерпання конфлікту, що виник 

між скаржником та державою на національному рівні у зв’язку з порушен-

ням останньою конвенційних прав та/або свобод людини, без подальшого ро-

згляду Судом справи по суті»; 

- у всіх статтях Закону, окрім ст. 1, змінити термін «рішення» словом 

«постанова», а словосполучення «остаточне рішення» та «набуття рішенням 

статусу остаточного» в різних їх відмінках – на «постанова, що набула влас-

тивості остаточної» відповідно; 
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- абз. 9 ч. 1 ст. 1 Закону викласти в такій редакції: «імплементація пос-

танов: а) виплата Стягувачеві відшкодування; б) вжиття додаткових захо-

дів індивідуального характеру; в) вжиття заходів загального характеру»; 

- змінити назву глави 3 Закону, виклавши її в такій редакції: «Імплемен-

тація постанови Суду, що набула властивості остаточної, та зобов’язань, 

що виникають у зв’язку з підписанням декларації про дружнє врегулювання 

спору або схваленням умов односторонньої декларації»; 

- змінити назву ст. 7, виклавши її в такій редакції: «Звернення постанови 

Суду, декларації про дружнє врегулювання спору,  односторонньої декларації 

до виконання в частині виплати відшкодування»; 

- абз. 1 ч. 1 ст. 7 викласти в такій редакції: «Протягом десяти днів від 

дня отримання повідомлення Суду про: 1) набуття постановою властивості 

остаточного судового рішення; 2) постановлення ухвали про вилучення скар-

ги з реєстру у зв’язку з підписанням сторонами декларації про дружнє врегу-

лювання спору; 3) постановлення ухвали про вилучення скарги з реєстру у 

зв’язку зі схваленням умов односторонньої декларації» Орган представницт-

ва: …»; 

- п. «б» ч. 1 ст. 7 викласти в такій редакції: «надсилає до державної ви-

конавчої служби оригінальний текст і переклад резолютивної частини пос-

танови Суду, що набула властивості остаточної у справі проти України, 

якою визнано порушення Конвенції, оригінальний текст і переклад ухвали 

Суду про вилучення скарги з реєстру у зв’язку з підписанням сторонами де-

кларації про дружнє врегулювання спору, оригінальний текст і переклад ух-

вали Суду про вилучення скарги з реєстру у зв’язку з схваленням умов однос-

торонньої декларації. Автентичність перекладу засвідчується Органом 

представництва»; 

- ч. 1 ст. 8 викласти в такій редакції: «Виплата Стягувачеві відшкоду-

вання має бути здійснена у тримісячний строк з моменту: а) набуття пос-

тановою властивості остаточної або у строк, передбачений у постанові; б) 

постановлення ухвали про вилучення скарги з реєстру у зв’язку з підписанням 

сторонами декларації про дружнє врегулювання спору; в) постановлення ух-

вали про вилучення скарги з реєстру у зв’язку з схваленням умов односторон-

ньої декларації»; 

- п. б ч. 2. ст. 10 викласти в такій редакції: «інші (невідкладні) заходи ін-

дивідуального характеру, що передбачені у постанові Суду та потребують 

якнайшвидшого вжиття»; 

- ч. 1 ст. 13 викласти в такій редакції: «Заходи загального характеру 

вживаються з метою забезпечення додержання та виконання державою 

положень Конвенції, порушення яких встановлене постановою Суду, забез-

печення усунення недоліків системного та/або несистемного характеру, що 

лежать в основі виявленого Судом порушення, а також усунення підстав 

для надходження до Суду заяв проти України, спричинених проблемою, що 

вже була предметом розгляду в Суді»;   
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- ч. 2 ст. 13 викласти в такій редакції: «Заходами загального характеру є 

дії органів державної влади, їх службових та посадових осіб, спрямовані на 

усунення зазначеної в мотивувальній частині постанови Суду проблеми та її 

першопричини, зокрема:  

а) нормотворчі, в процесі вжиття яких здійснюється приведення поло-

жень національного законодавства у відповідність до норм і принципів Кон-

венції та Протоколів до неї, з урахуванням їх змісту, встановленого Євро-

пейським судом з прав людини в результаті тлумачення; 

б) правозастосовні, спрямовані на корегування правозастосовної прак-

тики, її приведення у відповідність до європейських стандартів захисту 

прав людини; 

в) правоінтерпретаційні, спрямовані на зміну підходів, принципів та 

способів тлумачення норм національного законодавства; 

г) організаційні, що вживаються з метою налагодження співпраці орга-

нів державної влади, їх службових та посадових осіб, з Комітетом Мініст-

рів Ради Європи з питань імплементації постанов ЄСПЛ в національний 

правопорядок; 

е) правоустановчі, що вживаються з метою створення нових або реор-

ганізації діючих органів державної влади, які відповідають за стан дотри-

мання конвенційних прав і свобод людини; 

є) реабілітаційні, спрямовані на правову реабілітацію та автоматичне 

поновлення в усіх правах осіб, які були засуджені судами за вчинення злочинів 

з порушенням норм Конвенції або Протоколів до неї; 

ж) інформаційні, що спрямовані на доведення правовий позицій Суду, а 

також рішень Комітету Міністрів Ради Європи з приводу виконання Украї-

ною постанов Суду до суб’єктів владних повноважень; 

з) освітні, спрямовані на підвищення рівня знань суб’єктів юридичної ді-

яльності, здобувачів правничої освіти та інших зацікавлених осіб про правові 

позиції Суду та порядок їх релевантного урахування в юридичній практиці; 

і) лінгвістично-публікаційні, спрямовані на переклад та поширення 

(оприлюднення) рішень Суду, ухвалених як проти України, так й інших дер-

жав-учасниць Конвенції у виданнях України, в тому числі Інтернет-

виданнях; 

к) інші заходи, що визначені Комітетом міністрів Ради Європи при 

здійсненні нагляду за імплементацією постанов Суду, що набули властивос-

ті остаточних; 

- змінити назву глави 4 Закону, виклавши її в такій редакції: «Дотри-

мання та виконання в Україні конвенційних положень з урахуванням право-

вих позицій Суду»; 

- змінити назву ст. 17, виклавши її в такій редакції: «Дотримання та ви-

конання судами України положень Конвенції, з урахуванням їх змісту, вста-

новленого Судом в результаті тлумачення»; 

- ч. 1 ст. 17 викласти в такій редакції: «Суди, застосовуючи норми націо-
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нального законодавства, забезпечують дотримання та виконання положень 

Конвенції та Протоколів до неї з урахуванням релевантних правових позицій 

Європейського Суду з прав людини»; 

- змінити назву ст. 18, виклавши її в такій редакції: «Порядок посилання 

на Конвенцію, рішення Суду та ухвали Комісії»; 

- ч. 2 ст. 18 викласти в такій редакції: «Для цілей посилання на постано-

ви, ухвали, консультативні висновки Суду та на ухвали Комісії суди викори-

стовують переклади текстів рішень Суду та ухвал Комісії, надруковані у 

виданні, передбаченому в статті 6 цього Закону»; 

- змінити назву ст. 19, виклавши її в такій редакції: «Дотримання та ви-

конання положень Конвенції та Протоколів до неї з урахуванням правових 

позицій Суду в законопроектній діяльності та адміністративній практиці»; 

- ч. 5 ст. 19 викласти в такій редакції: «Міністерства, інші центральні 

органи виконавчої влади забезпечують систематичний контроль за додер-

жанням та виконанням положень Конвенції та Протоколів до неї з ураху-

ванням правових позицій Суду підпорядкованими органами, їх службовими та 

посадовими особами, при здійсненні ними адміністративної практики»; 

- доповнити ст. 19 ч. 6, виклавши її в такій редакції: «Органи державної 

влади, їх службові та посадові особи, при здійсненні адміністративної 

практики забезпечують додержання та виконання положень Конвенції і 

Протоколів до неї з урахуванням правових позицій Суду». 

2) до Кодексу адміністративного судочинства України: 

- ч. 1. ст. 6 викласти в такій редакції: «Суд при вирішенні справи керу-

ється принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права 

та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави, що ґрунтується на засадах правової ви-

значеності (правопевності), заборони довільності при ухваленні рішень, не-

дискримінації, рівності перед законом і судом, застосування покарання ви-

ключно на підставі закону, обґрунтованості рішень»;  

- ч. 2. ст. 6 викласти в такій редакції: «Суд керується принципом верхо-

венства права з урахуванням правових позицій Європейського суду з прав лю-

дини»; 

- ст. 7 «Джерела права, які застосовуються судом» доповнити ч. 5-1, ви-

клавши її в такій редакції: «Суд при розгляді справ забезпечує дотримання 

та виконання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та Протоколів до неї як джерела права, з урахуванням їх змісту, 

встановленого Європейським судом з прав людини в результаті тлумачен-

ня»; 

3) до Кодексу України про адміністративні правопорушення: 

- ч. 1 ст. 245 викласти в такій редакції: «Завданнями органів, їх службо-

вих та посадових осіб, які уповноважені здійснювати провадження в справах 

про адміністративні правопорушення, є: своєчасне, всебічне, повне та поза 

розумним сумнівом з'ясування обставин кожної справи, вирішення її керую-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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чись принципом верховенства права, забезпечення виконання ухваленої пос-

танови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміні-

стративних правопорушень, запобігання правопорушенням, забезпечення 

прав і свобод людини як найвищої соціальної цінності, дотримання принципу 

законності»; 

- доповнити ст. 245 ч. 2, виклавши її у такій редакції: «Органи, їх служ-

бові та посадові особи, які уповноважені здійснювати провадження у спра-

вах про адміністративні правопорушення керується принципом верховенст-

ва права з урахуванням правових позицій Європейського суду з прав людини»; 

4) до Кримінального процесуального Кодексу України: 

- ч. 1 ст. 8 викласти в такій редакції: «Кримінальне провадження здійс-

нюється з дотриманням принципу верховенства права, відповідно до якого 

людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визна-

чають зміст і спрямованість діяльності держави, що ґрунтується на заса-

дах правової визначеності (правопевності), заборони довільності при ухва-

ленні рішень, недискримінації, рівності перед законом і судом, застосування 

покарання виключно на підставі закону, обґрунтованості рішень»; 

- ч. 2 ст. 8 викласти в такій редакції: «Принцип верховенства права у 

кримінальному провадженні застосовується з урахуванням правових позицій 

Європейського суду з прав людини»; 

- ч. 5 ст. 9 викласти в такій редакції: «Кримінальне процесуальне законо-

давство України застосовується з обов’язковим дотриманням та виконан-

ням положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

та Протоколів до неї з урахуванням їх змісту, встановленого Європейським 

судом з прав людини в результаті тлумачення»; 

5) до Цивільного процесуального Кодексу України: 

- ч. 4 ст. 10 викласти в такій редакції: «Суд забезпечує дотримання та 

виконання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та Протоколів до неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною 

Радою України, як джерело права, з урахуванням змісту конвенційних норм, 

встановленого Європейським судом з прав людини в результаті тлумачен-

ня»; 

6) до Господарського процесуального Кодексу України: 

- ч. 4 ст. 11 викласти в такій редакції: «Суд забезпечує дотримання та 

виконання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та Протоколів до неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною 

Радою України, як джерело права, з урахуванням змісту конвенційних норм, 

встановленого Європейським судом з прав людини в результаті тлумачен-

ня»; 

7) до Кримінально-виконавчого кодексу України: 

- ст. 2 доповнити ч. 2, виклавши її в такій редакції: «Кримінально-

виконавче законодавство України застосовується з дотриманням та вико-

нанням положень Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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бод та Протоколів до неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною 

Радою України, з урахуванням змісту конвенційних норм, встановленого Єв-

ропейським судом з прав людини в результаті тлумачення»; 

8) до Закону України «Про попереднє ув’язнення»: 

- ст. 1 доповнити ч. 4, виклавши її в такій редакції: «Тримання осіб, взя-

тих під варту, здійснюється з дотриманням та виконанням положень Кон-

венції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до 

неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, з ураху-

ванням змісту конвенційних норм, встановленого Європейським судом з прав 

людини в результаті тлумачення»; 

9) до Закону України «Про прокуратуру»: 

- ст. 4 доповнити ч. 2, виклавши її в такій редакції: «Прокуратура забез-

печує дотримання та виконання положень Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод та Протоколів до неї, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України, з урахуванням змісту конвенційних норм, 

встановленого Європейським судом з прав людини в результаті тлумачен-

ня»; 

10) до Закону України «Про Національну поліцію»: 

- ч. 1 ст. 6 викласти в такій редакції: «Поліція у своїй діяльності керу-

ється принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права 

та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави, що ґрунтується на засадах правової ви-

значеності, заборони довільності при ухваленні рішень, недискримінації, рів-

ності перед законом, застосування стягнення виключно на підставі закону, 

обґрунтованості рішень»;  

- ч. 2 ст. 6 викласти в такій редакції: «Принцип верховенства права за-

стосовується з урахуванням правових позицій Європейського суду з прав лю-

дини». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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