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АНОТАЦІЯ 

 

Гарасимів О. Ю. Вплив практики Європейського суду з прав людини на 

вдосконалення правозахисного законодавства в Україні (загальнотеоретичний 

аспект). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень». – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 

2020. 

Дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням впливу рішень 

Європейського суду з прав людини у справах проти України на вдосконалення 

правозахисного законодавства останньої. Вплив практики Європейського суду з 

прав людини на юридичну діяльність в Україні не обмежується лише вжиттям 

державою заходів індивідуального характеру, а проявляється і у вжитті заходів 

загального характеру, а також у врахуванні під час нормопроектної діяльності 

рекомендацій цієї наднаціональної судової установи, які не володіють 

обов’язковістю заходів загального характеру. Дослідження зосереджене на 

з’ясуванні ефективності нормативно-правових правозахисних гарантій в Україні. 

Актуальність проведеного дослідження зумовлена, зокрема, тим, що 

узгодження національного законодавства з європейськими стандартами прав і 

свобод людини є однією з необхідних умов інтеграції України в європейський 

правовий простір. Однак, заходи загального характеру та рекомендації 

Європейського суду з прав людини, як правило, залишаються поза увагою 

монографічних досліджень, на противагу заходам індивідуального характеру. Брак 

таких загальнотеоретичних досліджень в аспекті праволюдинної проблематики 

може вважатись однією з причин недостатньо ефективної законодавчої 

регламентації змісту та порядку виконання рішень Європейського суду з прав 

людини у справах проти України. 

Дослідження здійснено на підставі аналізу як міжнародних актів з прав і 

свобод людини, Конституції України та національного законодавства, законодавства 
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іноземних держав; так і судової практики (зокрема, рішень Європейського суду з 

прав людини, Конституційного Суду України, Верховного Суду).  

Предметом дослідження є діяльність Української держави щодо 

вдосконалення національного правозахисного законодавства на основі правових 

стандартів, встановлених Європейським судом з прав людини. Метою дисертації є 

дослідження аспектів впливу практики Європейського суду з прав людини на 

правотворчу (насамперед законодавчу) діяльність в Україні та можливостей 

подальшого вдосконалення національного правозахисного законодавства на підставі 

рекомендацій, висвітлених Європейським судом з прав людини у його рішеннях. 

Дослідження спрямоване передусім на виявлення констатованих у рішеннях ЄСПЛ 

зауважень щодо недоліків національного правозахисного законодавства та заходів 

держави стосовно їхнього усунення. 

У ході дослідження було уточнено поняття практики Європейського суду з 

прав людини. Під такою практикою запропоновано вважати правові позиції щодо 

застосування норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у 

конкретних обставинах, викладені Європейським судом з прав людини у його 

рішеннях, що є обов’язковими як для нього самого, так і для держав-учасниць 

названої Конвенції та застосовуються Європейським судом з прав людини для 

вирішення аналогічних справ. 

Уперше було сформульовано визначення впливу практики Європейського 

суду з прав людини на вдосконалення національних нормативно-правових 

правозахисних гарантій та класифіковано форми такого впливу. Впливом практики 

Європейського суду з прав людини на вдосконалення національних нормативно-

правових правозахисних гарантій є позитивна правотворча реакція компетентного 

органу держави на висловлені Європейським судом з прав людини рекомендації та 

вказівки щодо удосконалення таких гарантій. Цей вплив поділяється на наступні 

види: за способом – на прямий та непрямий; за юридичною природою нормативної 

підстави (джерела) такого впливу – на національний та зарубіжний; за онтичним 

(буттєвим) статусом впливу – на реальний та превентивний; за повнотою дій 

держави щодо здійснення заходів, необхідних для реалізації рекомендацій 
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Європейського суду з прав людини із вдосконалення національного законодавства з 

прав і свобод людини – на завершений та незавершений; а також залежно від обсягу 

правовідносин, на врегулювання яких спрямований вплив практики Європейського 

суду з прав людини – на загальний, галузевий та спеціальний. 

Встановлено, що з-поміж усіх констатованих Європейським судом з прав 

людини у справах проти України упродовж 2008-2013 рр. порушень конвенційних 

прав і свобод людини щонайменше 1/5 спричинена саме недоліками національного 

правозахисного законодавства. У зв’язку із цим було здійснено наукову 

класифікацію виявлених Європейським судом з прав людини недоліків 

національного правозахисного законодавства за такими критеріями: 1) характер 

означених недоліків (відсутність норми, спрямованої на забезпечення та захист 

конвенційних прав і свобод або неефективність існуючих нормативно-правових 

гарантій таких прав і свобод); 2) зміст конвенційного права і свободи, які мали б 

бути забезпечені відповідними законодавчими нормами (право на свободу та 

особисту недоторканність; захист власності; право на справедливий суд; заборона 

катування; право на повагу до особистого та сімейного життя; свобода вираження 

поглядів; свобода зібрань та об’єднань; право на подання індивідуальної заяви; 

право на вільні вибори; право на оскарження у кримінальних справах; право на 

ефективний засіб юридичного захисту); 3) вербальна форма виразу рекомендацій 

Європейського суду з прав людини з усунення недоліків нормативно-правових 

гарантій конвенційних прав і свобод (прямі рекомендації та непрямі рекомендації); 

4) галузевий критерій стосовно національних галузей права (недоліки публічного 

права та недоліки приватного права). 

Визначено галузево-юридичну приналежність рішень Європейського суду з 

прав людини, а також недоліків національного правозахисного законодавства, 

виявлених ним у цих рішеннях. На основі цього аналізу здійснено порівняльно-

кількісну характеристику недоліків національного законодавства у сфері прав і 

свобод людини за галузевим критерієм та виявлено галузі законодавства, які, з точки 

Європейського суду з прав людини, є найбільш та найменш забезпеченими 

нормативно-правовими правозахисними гарантіями. 
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У роботі встановлено, що удосконалення нормативно-правових гарантій у 

сфері захисту прав і свобод людини в Україні на підставі рекомендацій 

Європейського суду з прав людини є одним із чинників, завдяки яким мінімізуються 

порушення конвенційних прав і свобод. Таке вдосконалення може здійснюватись не 

лише на основі заходів загального характеру, прямо висловлених Європейським 

судом з прав людини у його рішеннях проти України, а й на основі непрямих 

рекомендацій, які формально не є зобов’язуючими для держави. 

В результаті проведеного дослідження автором уточнено положення про 

механізми впливу практики Європейського суду з прав людини на вдосконалення 

правозахисного законодавства в Україні. Так, правові позиції Європейського суду з 

прав людини впливають на національне правозахисне законодавство, залежно від 

тієї чи іншої форми такого впливу, наступним чином: а) реальний вплив у прямій 

формі забезпечується зовнішніми (діяльність Європейського суду з прав людини та 

Комітету Міністрів Ради Європи) та внутрішніми (нормативно-правові приписи, що 

діють в кожній державі-члені Ради Європи) засобами; б) усі інші види реального 

впливу забезпечуються доброю волею самих держав та приписами Закону України 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» щодо проведення експертизи законопроектів та періодичних перевірок 

чинних нормативно-правових актів на відповідність Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини; в) 

превентивний вплив забезпечується ще в процесі поточної комунікації відповідної 

держави з Європейським судом з прав людиниту зв’язку з підготовкою до розгляду 

ним певної справи; г) зарубіжний вплив забезпечується лише доброю волею та 

ініціативою держави, яка прагне узгодити своє законодавство з європейськими 

стандартами прав і свобод людини. 

Дисертаційне дослідження містить науково обґрунтовані рекомендації для 

національних правотворчих органів щодо більш ефективного врахування практики 

Європейського суду з прав людини для вдосконалення національного 

правозахисного законодавства. Практичне значення одержаних результатів 

дослідження полягає, зокрема, у тому, що вони можуть бути використані у роботі 
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Департаменту виконання рішень Європейського суду з прав людини Генерального 

директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи (Department for the 

Execution of Judgments of the European Court of Human Rights of the Directorate of 

Human Rights of the Council of Europe), Урядового Уповноваженого у справах 

Європейського суду з прав людини та Секретаріату, а також Комітету медичного і 

фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України, що 

підтверджується відповідними Довідками. 

Ключові слова: Європейський суд з прав людини; Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод; правозахисні гарантії; правозахисне 

законодавство; гуманізація законодавства; недоліки законодавства; пілотне рішення; 

рішення Європейського суду з прав людини; практика Європейського суду з прав 

людини.  

 

SUMMARY 

 

Harasymiv O. Y. The impact of the European Court of Human Rights jurisprudence 

on the improvement of human rights legislation in Ukraine (general theoretical aspect). – 

Qualifying research work on the rights of the manuscript. 

Dissertation research for the scientific degree of Candidate of Juridical Sciences in 

specialty 12.00.01 «Theory and history of state and law; history of political and legal 

sciences». – Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2020. 

The dissertation is the first in Ukraine monographic study of the impact of the 

European Court of Human Rights jurisprudence in cases versus Ukraine on the 

improvement of the human rights legislation of the latter. Considering that the impact of 

the European Court of Human Rights jurisprudence on legal activity in Ukraine is not 

limited to the individual measures to be taken by the state, but also obliges it to take 

general measures, as well as to take into account the recommendations of this 

supranational judicial institution, which do not have the binding character of general 

measures. The research focuses on elucidating the effectiveness of the said legal 

safeguards in Ukraine. 
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The relevance of the study is due, in particular, to the fact that the harmonization of 

national legislation with European human rights standards is one of the necessary 

conditions for Ukraine’s integration into the European legal space. However, unlike 

individual measures, general measures and recommendations of the European Court of 

Human Rights are usually left out of monographic studies. The lack of general theoretical 

research of the latter in the aspect of human rights issues can be considered as one of the 

reasons for legislative regulation of the content and procedure of execution of the 

European Court of Human Rights judgments in cases versus Ukraine poor effectiveness. 

The research has been carried out on the basis of analysis of international acts on 

human rights and freedoms, the Constitution of Ukraine and national legislation, the 

legislation of foreign states; and case law (in particular, judgments of the European Court 

of Human Rights, the Constitutional Court of Ukraine, the Supreme Court). 

It has been stated that the subject matter of the research were the activities of 

Ukraine to improve national human rights legislation on the basis of legal standards 

established by the European Court of Human Rights. The dissertation aimed to study 

aspects of the impact of the European Court of Human Rights jurisprudence on law-

making (primarily legislative) activities in Ukraine and opportunities for further 

improvement of national human rights legislation based on recommendations highlighted 

by the European Court of Human Rights in its judgments. The study was focused 

primarily at identifying the findings in the European Court of Human Rights judgments on 

the shortcomings of national human rights law and state measures to address them. 

The research clarifies the concept of the European Court of Human Rights 

jurisprudence, as the case law on the application of the provisions of the Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in specific circumstances, set 

out by the European Court of Human Rights in its judgments, which are binding on itself 

and the States parties to the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms and are applied by the European Court of Human Rights to deal 

with similar cases. 

For the first time, a definition of the impact of the European Court of Human Rights 

jurisprudence on the improvement of national legal human rights safeguards has been 
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formulated and the forms of such impact have been classified. The influence of the 

European Court of Human Rights jurisprudence on the improvement of national legal 

human rights safeguards is the law-making reaction of the competent state agency to the 

recommendations and instructions issued by the European Court of Human Rights to 

improve such safeguards. This influence can be divided into the following types: by 

method: to direct and indirect; by the legal nature of the normative basis (sources) of such 

influence: to national and foreign; according to the ontic (existential) status of influence: 

to the real and preventive; by the completeness of the state’s actions to implement the 

measures necessary to implement the recommendations of the European Court of Human 

Rights to improve national legislation on human rights and freedoms: to complete and 

incomplete; as well as depending on the scope of legal relations, the settlement of which is 

aimed at the impact of the case law of the European Court of Human Rights: to general, 

sectorial and special. 

It has been established that at least 1/5 of all violations of Conventional human 

rights and freedoms found by the European Court of Human Rights in cases versus 

Ukraine during the years 2008-2013 were caused by shortcomings in national human 

rights legislation. In this regard, the scientific classification of the shortcomings of the 

national human rights legislation identified by the European Court of Human Rights has 

been carried out according to the following criteria: 1) the nature of these shortcomings 

(the lack of rules aimed at ensuring and protecting Conventional rights and freedoms or 

ineffectiveness of existing legal safeguards of rights and freedoms); 2) the content of 

Conventional law and freedoms, which should be ensured by relevant legislation (right to 

liberty and security of person; protection of property; right to a fair trial; prohibition of 

torture; right to respect for private and family life; freedom of expression; freedom of 

assembly; and associations, the right to file an individual application, the right to free 

elections, the right to appeal in criminal cases, the right to an effective remedy); 3) verbal 

form of expression of recommendations of the European Court of Human Rights on 

elimination of shortcomings of legal safeguards of Conventional rights and freedoms 

(direct recommendations and indirect recommendations); 4) sectorial criterion in relation 

to national branches of law (shortcomings of public law and shortcomings of private law). 
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The sectorial legal affiliation of the European Court of Human Rights judgments, as 

well as the shortcomings of the national human rights legislation identified by them, have 

been determined. Based on this analysis, a comparative and quantitative characterization 

of the shortcomings of national legislation in the field of human rights and freedoms by 

sectorial criterion and identified areas of legislation that, according to the European Court 

of Human Rights, are the most and least secured by human rights safeguards have been 

detected. 

The research finds that the improvement of legal safeguards in the field of 

protection of human rights and freedoms in Ukraine on the basis of the recommendations 

of the European Court of Human Rights is one of the factors that minimize violations of 

Conventional rights and freedoms. Such improvement can be made not only on the basis 

of general measures directly expressed by the European Court of Human Rights in its 

judgments versus Ukraine, but also on the basis of indirect recommendations, which are 

not formally binding for the state. 

Based on the study, the author has clarified the provisions on the mechanisms of 

influence of the European Court of Human Rights jurisprudence on the improvement of 

human rights legislation in Ukraine. Thus, the case law of the European Court of Human 

Rights affect national human rights law, depending on one or another form of such 

influence as follows: a) real direct influence is provided by external (activities of the 

European Court of Human Rights and the Committee of Ministers of the Council of 

Europe) and internal (regulations in force in each member state of the Council of Europe) 

means; b) all other types of real influence are provided by the good will of the states 

themselves and the provisions of the Law of Ukraine “On Enforcement of Judgments and 

Application of the Case Law of the European Court of Human Rights” on examination of 

draft laws and periodic inspections of existing regulations for compliance with the 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and case law 

of the European Court of Human Rights; c) preventive influence is provided by the current 

communication of the respective state with the European Court of Human Rights; d) 

foreign influence is provided only by the good will and initiative of the state, which seeks 

to harmonize its legislation with the European standards of human rights and freedoms. 
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The dissertation paper contains scientifically substantiated recommendations for 

national law-making bodies on more effective consideration of the case law of the 

European Court of Human Rights in order to improve national human rights legislation. 

The practical significance of the obtained research results is confirmed, in particular, by 

the fact that they can be used in the work of the Department for the Execution of 

Judgments of the European Court of Human Rights of the Directorate of Human Rights of 

the Council of Europe, the Governmentфд Commissioner for the European Court of 

Human Rights and the Secretariat, as well as the Committee of Medical and 

Pharmaceutical Law, and Bioethics of the Ukrainian National Bar Association, as 

evidenced by the relevant Certificates. 

Keywords: European Court of Human Rights; Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms; human rights safeguards; human rights 

legislation; humanization of legislation; shortcomings of the legislation; European Court 

of Human Rights judgments; pilot judgment; European Court of Human Rights 

jurisprudence. 

 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

 

1. Harasymiv O. Progress of ECHR decisions, which indicated the shortcomings of 

legislation in the field of constitutional law, implementation by Ukraine. Visegrad journal 

on human rights. 2016. № 1. P. 68-73. 

2. Гарасимів О. Практика Європейського суду з прав людини у справах проти 

України як чинник можливого удосконалення законодавчих правозахисних гарантій 

(за результатами юридико-статистичного дослідження). Вісник Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Серія юридична. 2015. Вип. 61. С. 

10-16.  



13 
 

3. Гарасимів О. Ю. Виявлені Європейським судом з прав людини недоліки 

українського законодавства щодо тримання під вартою та стан їх усунення. 

Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 4. С. 14-18. URL : 

http://lsej.org.ua/4_2017/4.pdf. 

4. Гарасимів О. Ю. Можливості вдосконалення національних гарантій 

правозахисту (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини у 

справах проти України). Вісник Національного університету «Львівська 

політехніка». Серія «Юридичні науки». 2015. № 824. С. 140-144.  

5. Гарасимів О. Ю. Рішення Страсбурзького суду, в яких указано на недоліки 

національних законодавчих гарантій людини та стан їх виконання Україною. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія 

«Юриспруденція». 2015. № 18. Т. 1. С. 26-28. 

6. Рабінович П., Гарасимів О. Практика Страсбурзького суду у справах проти 

України як чинник удосконалення її законодавчих гарантій прав людини. Право 

України. 2015. № 2. С. 128-140. (Особистий внесок здобувача становить: збір 

матеріалу дослідження, формування висновків та 60 % обсягу основного тексту 

статті). 

 

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

7. Гарасимів О. До питання про стан виконання Україною рішень 

Страсбурзького суду, в яких фіксуються недоліки законодавчих гарантій прав 

людини. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали 

ХХІІ звітної наук.-практ. конф. (м. Львів, 04-05 лютого 2016 р.). Львів : Юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. С. 5-8. 

8. Гарасимів О. Можливості вдосконалення національних правозахисних 

гарантій на основі статистичного аналізу рішень Європейського суду з прав людини. 

Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики 

Європейського суду з прав людини : матер. 3-ї міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 

http://lsej.org.ua/4_2017/4.pdf


14 
 

19-20 вересня 2014 р.) / За ред. д. ю. н., проф., академіка С. В. Ківалова; Націон. ун-т 

«Одеська юридична академія». Одеса : Фенікс, 2014. С. 237-248. 

9. Гарасимів О. Право особи на захисника в кримінальному процесі у світлі 

практики Європейського суду з прав людини. Проблеми державотворення і захисту 

прав людини в Україні : матеріали ХХІ звітної наук.-практ. конф. (м. Львів, 12-13 

лютого 2015 р.). Львів : Юридичний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 2015. С. 12-13. 

10. Гарасимів О. Ю. Окремі аспекти обмеження права особи на свободу у 

світлі практики Європейського суду з прав людини. Innovative research of legal 

regulation of public administration: International scientific conference. Lublin, 2017. P. 

31-35. 

11. Гарасимів О. Ю. Роль Європейського суду з прав людини в удосконаленні 

законодавчих правозахисних гарантій в Україні. Правові засади гарантування та 

захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. тез наук. доповідей і повідомл. ІІ 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 06 грудня 2013 р.). Полтава, 2013. С. 221-

224. 

 

які додатково відображають наукові результати дисертації: 

 

12. Гудима Д., Гарасимів О., Ковалишин О. Міжнародний форум з практики 

Європейського суду з прав людини у Франковому університеті. Право України. 

2012. № 11-12. С. 472-476. (Особистий внесок здобувача становить: узагальнення 

емпіричного матеріалу, формування 33 % обсягу основного тексту публікації). 

13. Гудима Д., Гарасимів О. Міжнародні форуми у Львові з практики 

Європейського суду з прав людини стають традиційними. Право України. 2014. № 

12. С. 232-233. (Особистий внесок здобувача становить: узагальнення емпіричного 

матеріалу, формування 50 % обсягу основного тексту публікації). 

14. Де Ґаетано В. А. До питання про свободу совісті і релігії: стаття 9 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / переклад з 

англійської мови: Дудаш Т., Гончаров В., Гарасимів О. Право України. 2015. № 2. С. 



15 
 

81-98. (Особистий внесок здобувача становить: переклад 33 % основного тексту 

публікації). 

15. Наконечна А., Гарасимів О. Щорічний VI Міжнародний форум у Львові з 

практики Європейського суду з прав людини. Право України. 2017. № 12. С. 220-

223. (Особистий внесок здобувача становить: узагальнення емпіричного матеріалу, 

формування 50 % обсягу основного тексту публікації). 

 



16 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Віденська конвенція – Віденська конвенція про право міжнародних договорів 

ВРУ – Верховна Рада України 

ВС – Верховний Суд  

ВССУ – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ   

ВСУ – Верховний Суд України 

ДПІ – Державна податкова інспекція 

ДВК – дільнична виборча комісія 

ЄСПЛ, Суд – Європейський суд з прав людини 

ЗДПЛ – Загальна декларація прав людини 

ЗМІ – засоби масової інформації 

ЗУ – Закон України 

Інструкція – Інструкція з організації перегляду кореспонденції (листування) 

осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах 

КАСУ – Кодекс адміністративного судочинства України 

КВКУ – Кримінально-виконавчий кодекс України 

ККУ – Кримінальний кодекс України 

КМУ – Кабінет міністрів України 

КСУ – Конституційний Суд України 

КУ – Конституція України 

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення 

МВС України – Міністерство внутрішніх справ України 

Мінюст – Міністерство юстиції України  

НПА – нормативно-правовий акт 

НПС – навколишнє природне середовище 

ОВК – окружна виборча комісія 

ПДВ – податок на додану вартість 

ПКУ – Податковий кодекс України  



17 
 

Положення 1996 р. – Положення про приймальники-розподільники для 

неповнолітніх органів внутрішніх справ 

Положення 2017 р. – Положення про приймальники-розподільники для дітей 

органів Національної поліції України 

Правила 2003 р. – Правила внутрішнього розпорядку установ виконання 

покарань 2003 р. 

Правила 2018 р. – Правила внутрішнього розпорядку установ виконання 

покарань 2018 р. 

РЄ – Рада Європи 

ЦКУ – Цивільний кодекс України 

ЦПКУ 1963 р. – Цивільний процесуальний кодекс України 1963 р. 

ЦПКУ 2004 р. – Цивільний процесуальний кодекс України 2004 р. 



18 
 

ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції розвитку України, 

зокрема у напрямі її євроінтеграції, зумовлюють певні зміни правових явищ та 

процесів у нашій державі. Вступ України до Ради Європи (надалі – РЄ), правові 

системи держав-учасниць якої поєднують у собі ознаки як континентальної, так і 

англосаксонської правових сімей, а також надання згоди на обов’язковість 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (надалі – Конвенції) 

1950 р. у нашій державі спричинили необхідність дослідження впливу останньої як 

джерела права на українську правову систему. Україна, ратифікувавши у 1997 р. 

Конвенцію, взяла на себе зобов’язання виконувати рішення Європейського суду з 

прав людини (надалі – ЄСПЛ, Суд). Зважаючи на те, що ЄСПЛ є єдиним органом, 

уповноваженим давати офіційне тлумачення норм Конвенції, вплив його практики 

на вітчизняну юридичну діяльність не обмежується тільки виконанням рішень щодо 

виплати державою заявникові справедливої компенсації за порушення його 

конвенційного права чи свободи (тобто заходами індивідуального характеру). Цей 

вплив також знаходить прояв у вжитті державою і заходів загального характеру 

(необхідність яких так чи інакше випливає з відповідних рішень ЄСПЛ), насамперед 

– внесенні відповідних змін у національне законодавство, а також у рекомендаціях 

Суду, які не володіють обов’язковістю заходів загального характеру. 

Якщо вжиті Україною заходи індивідуального характеру за рішеннями ЄСПЛ 

ґрунтовно висвітлювались в українській юридичній літературі, то заходи загального 

характеру та рекомендації Суду залишились поки що поза увагою монографічних 

досліджень. Така недостатність досліджень останніх в аспекті праволюдинної 

проблематики може вважатись однією з причин недостатньо ефективної 

законодавчої регламентації змісту та порядку виконання усіх рішень ЄСПЛ у 

справах проти України. 

Водночас, як відомо, узгодження національного законодавства з 

європейськими стандартами прав людини є однією з необхідних умов інтеграції 

України в європейський правовий простір. Оскільки правова система України 



19 
 

належить до континентальної правової сім’ї, то основним джерелом національного 

права є закони та інші нормативно-правові акти (надалі – НПА), тому з-поміж 

юридичних гарантій прав і свобод людини саме їм належить визначальна роль у 

забезпеченні таких прав і свобод. З огляду на зазначене, саме від якості таких 

джерел позитивного права залежить стан і інших правозахисних гарантій. Цим і 

зумовлюється те, що серцевиною дослідження останніх має бути, насамперед, 

з’ясування ефективності нормативно-правових правозахисних гарантій. 

В цілому проблематика впливу Конвенції та практики її застосування на ті чи 

інші види юридичної діяльності в Україні значною мірою досліджувалась як 

українськими, так і навіть зарубіжними науковцями. Найбільшого відображення у 

вітчизняній юридичній літературі набули загальноправові аспекти такого впливу на 

правозастосовну та правотлумачну діяльність судових та інших державних органів, 

аналізовані, зокрема, С. Васильєвим, С. Головатим, В. Гончаровим, О. 

Дашковською, І. Забокрицьким, Ю. Зайцем, В. Кононенком, М. Мазуром, Н. 

Пархоменком, В. Потапенком, В. Форманюком, С. Шевчуком. Також деякі питання 

згаданого впливу досліджувались в галузевій науковій літературі (праці О. 

Дроздової, О. Климович, В. Комарова, Л. Коритка, І. Сенюти, М. Слабан, В. 

Юрчишина). Не оминали увагою загальні закономірності впливу практики Суду на 

юридичну діяльність і зарубіжні вчені, зокрема: P. van Dijk (П. ван Дайк), G. van 

Hoof (Дж. Ван Гоф), А. Mowbray (А. Моубрей), A. Nollkaemper (А. Ноллкемпер), M. 

de Salvia (М. де Сальвіа), C. Warbrick (С. Ворбрік), B. Zupancic (Б. Жупанчич), А. 

Корніліна, Т. Нєшатаєва, Н. Подольська. Однак, зважаючи на те, що існують 

загальноправові закономірності такого впливу, вони потребують, як видається, 

окремого монографічного дослідження. При цьому праць, які стосуються 

дослідження впливу Конвенції та практики ЄСПЛ саме на законотворчу та іншу 

правотворчу діяльність в Україні, залишається обмаль. Окремим аспектам вказаної 

проблематики свої праці присвячували українські дослідники, зокрема: В. Гончаров, 

Т. Дудаш, В. Завгородній, В. Манукян, С. Погребняк, П. Пушкар, П. Рабінович, Н. 

Раданович, Н. Слотвінська, О. Соловйов, С. Федик, А. Червяцова, А. Чубенко. Варто 

відзначити, що досліджувана проблематика знайшла вияв також у працях 
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зарубіжних науковців: E. Bjorge (Е. Бьорже), H. Keller (Г. Келлер), A. Sweet (А. 

Світ). 

Актуальність обраної теми дослідження підтверджує також те, що 

розглядувана проблематика продовжує бути однією з найбільш обговорюваних в 

наукових колах. Так, на нещодавньому щорічному 8-му Міжнародному форумі з 

практики ЄСПЛ (23 листопада 2019 р., м. Львів) у доповідях працівників Відділу 

Комітету Міністрів РЄ (надалі – КМ РЄ) з контролю за виконанням рішень ЄСПЛ 

зазначалось, що Україна й досі не виконала його кількох принципових пілотних 

рішень, винесених проти неї; про це також йшлося і на попередніх таких форумах, 

які вже стали традиційними для України [319; 320; 367]. Також наша держава до 

сьогодні продовжує бути одним з, так би мовити, «лідерів» серед держав-членів РЄ 

не тільки за кількістю скарг, поданих проти неї до ЄСПЛ, а й за питомою вагою 

невиконаних нею рішень цієї судової установи. З часу визнання Україною 

юрисдикції ЄСПЛ кількість скарг, зареєстрованих у Суді проти нашої держави, 

невпинно зростала, поки вона не ввійшла у п’ятірку, а згодом стала й абсолютним 

лідером серед держав за кількістю таких скарг. З 2017 р. така негативна статистика 

візуально начеби покращилась, але не внаслідок вдосконалення правозахисного 

законодавства в нашій державі, а у зв’язку із збільшенням кількості пілотних рішень 

ЄСПЛ у справах щодо неї. Отже, недостатнє забезпечення конвенційних прав і 

свобод в Україні продовжує існувати. 

Дослідження спрямоване насамперед на виявлення констатованих у рішеннях 

ЄСПЛ зауважень щодо недоліків національного правозахисного законодавства та 

заходів держави стосовно їхнього усунення. Усім викладеним зумовлюється, як 

вважаємо, актуальність дослідження. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає у дослідженні 

аспектів впливу практики ЄСПЛ на правотворчу (насамперед законодавчу) 

діяльність в Україні та можливостей подальшого вдосконалення національного 

правозахисного законодавства на основі рекомендацій, висвітлених Судом у його 

рішеннях. 

Для реалізації цієї мети було необхідно розв’язати такі завдання: 
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- дослідити рішення ЄСПЛ проти України за 2008-2013 рр. та виявити 

значення рекомендацій Суду, висловлених ним у своїх рішеннях, для вдосконалення 

правозахисного законодавства в Україні; 

- уточнити визначення поняття практики ЄСПЛ; 

- визначити поняття впливу практики ЄСПЛ на вдосконалення національного 

правозахисного законодавства; 

- виявити та класифікувати форми впливу практики ЄСПЛ на вдосконалення 

національного правозахисного законодавства; 

- встановити питому вагу тих рішень ЄСПЛ, в яких він вказує на недоліки 

законодавства України, серед усієї кількості опрацьованих рішень; 

- визначити галузево-юридичну приналежність рішень ЄСПЛ, а також 

недоліків національного правозахисного законодавства, виявлених Судом у цих 

рішеннях;  

- виявити галузі законодавства, які, з точки зору ЄСПЛ, є найбільш та 

найменш забезпеченими нормативно-правовими правозахисними гарантіями; 

- провести класифікацію національних законодавчих недоліків, виявлених 

ЄСПЛ;  

- уточнити механізм впливу практики ЄСПЛ на вдосконалення правозахисного 

законодавства в Україні; 

- розробити рекомендації для національних правотворчих органів щодо більш 

ефективного врахування практики ЄСПЛ для вдосконалення національного 

законодавства. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є практика ЄСПЛ у справах проти 

України та відповідне національне законодавство. 

Предметом дослідження є діяльність Української держави щодо 

вдосконалення національного правозахисного законодавства на основі правових 

стандартів, встановлених ЄСПЛ. 

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

дослідження здійснено згідно з планом наукової діяльності кафедри теорії та 

філософії права юридичного факультету Львівського національного університету 
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імені Івана Франка в межах теми «Актуальні питання правотворення та 

правозастосування в Україні» (номер державної реєстрації 0112U003525). 

Відповідність дисертаційного дослідження науковій спеціальності 12.00.01 

забезпечується тим, що дослідження ґрунтується, зокрема, на висловленому ще на 

початку 70-х рр. ХХ ст. відомим українським фахівцем з теорії права та держави П. 

Недбайлом твердженні про те, що ця наука має вивчати юридичну практику, не 

тільки спираючись на висновки галузевих юридичних наук (тобто 

опосередковано), а й безпосередньо, вивчаючи праворегулятивну діяльність 

різноманітних державних органів та законодавство різних галузей й 

інститутів права [370, с. 137]. Тому емпіричною базою дослідження 

послугували насамперед конкретні рішення ЄСПЛ, які стосуються багатьох 

галузей та інститутів національного законодавства. Це дозволило 

сформулювати такі висновки, які мали б не вузькогалузевий, а 

загальноправовий, загальнотеоретичний характер.  

Методи дослідження. Специфічною (так би мовити, темпоральною) 

особливістю дослідження є те, що період, упродовж якого ухвалювались 

рішення ЄСПЛ, котрі проаналізовані у дисертації, обмежено 2008 -2013 рр. 

Такий період було обрано задля того, щоб після його завершення в 

Української держави був ще достатній час для усунення недоліків 

національного законодавства, які ЄСПЛ констатував щодо неї.  За відсутності 

такого часу не було б можливості дістати уявлення про рівень і якість 

виконання Україною як членом РЄ своїх обов’язків, передбачених 

Конвенцією. При цьому відповідне чинне законодавство України було 

досліджено за станом на 01.12.2019 р. 

У роботі використовувались наступні дослідницькі підходи: антропо-

соціальний, потребовий, аксіологічний та діалектичний. З метою одержання 

достовірних та науково обґрунтованих результатів дослідження було застосовано 

низку загальнонаукових та спеціальних методів. Серед загальнонаукових методів 

використано наступні методи: аналізу та синтезу (підрозділ 2.2, розділи 3, 4), 

індукції та дедукції (підрозділ 2.2), абстрагування (підрозділ 2.2, розділи 3, 4), 
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аналогії (підрозділ 3.6, 4.2), системного аналізу та класифікації (підрозділ 2.2), 

аналізу документів (розділи 2, 3, 4). В основу дослідження також покладено 

спеціальні методи, а саме: порівняльно-правовий (Розділи 3, 4) та метод правової 

статистики (підрозділ 2.2, розділи 3, 4). Окремо слід виділити метод СВОТ-аналізу 

(розділ 2).  

Нормативно-правову базу дослідження становили деякі міжнародні акти з 

прав і свобод людини, Конституція України (надалі – КУ) та національне 

законодавство, а також законодавство іноземних держав. 

Емпіричною базою дослідження слугували рішення ЄСПЛ (589), рішення 

Конституційного Суду України (надалі – КСУ), Верховного Суду України (надалі – 

ВСУ) (Верховного Суду – з 02.06.2016 р.). 

Наукова новизна результатів дослідження зумовлюється, як видається, тим, 

що воно є першим в Україні монографічним дослідженням впливу рішень ЄСПЛ у 

справах проти України на вдосконалення її правозахисного законодавства. Елементи 

такої новизни вбачаються у наступних положеннях і висновках дисертації: 

уперше: 

- конкретизовано юридично-галузеву приналежність констатованих ЄСПЛ у 

його рішеннях проти України недоліків національного правозахисного 

законодавства; 

- здійснено наукову класифікацію виявлених ЄСПЛ недоліків національного 

правозахисного законодавства залежно від: галузевої приналежності; змісту тих 

прав і свобод, які би мали бути забезпечені національним законодавством; характеру 

означених недоліків; форми текстуального виразу рекомендацій ЄСПЛ з усунення 

таких недоліків;  

- розроблено рекомендації для національних правотворчих органів щодо 

більш ефективного врахування практики ЄСПЛ для вдосконалення національного 

законодавства. Зокрема, виявляти в рішеннях ЄСПЛ непрямі рекомендації стосовно 

вдосконалення правозахисного законодавства України, а також оперативно усувати 

зафіксовані у таких рішеннях прогалини у національному законодавстві; 
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- встановлено, що найбільша кількість недоліків розглядуваних законодавчих 

та інших правозахисних гарантій міститься у нормах кримінального процесуального 

права, а найменша – у галузях конституційного процесуального та цивільного 

процесуального права; 

- подано порівняльно-кількісну характеристику поширеності недоліків 

законодавства у сфері прав і свобод людини за галузевим критерієм, зокрема 

констатовано, що найбільша питома вага таких недоліків припадає на цивільне 

процесуальне право (58,2 % від усіх проаналізованих рішень), а найменша – на 

конституційне процесуальне право (0,8 %), що може слугувати певним орієнтиром 

для практичної законотворчої діяльності;  

удосконалено: 

- загальнотеоретичну характеристику механізму впливу практики ЄСПЛ на 

вдосконалення правозахисного законодавства в Україні; 

- положення про те, що ЄСПЛ найбільш поширеною причиною порушень 

конвенційних прав і свобод зазначає не недоліки їхніх законодавчих гарантій, а 

неналежну правозастосовну діяльність; співвідношення названих причин, 

відображених у рішеннях Суду, становить, відповідно, 1:5; 

- поняття практики ЄСПЛ; 

подальшого розвитку набули: 

- положення про те, що рекомендації ЄСПЛ є одним із чинників 

удосконалення національної системи законодавства; 

- положення стосовно класифікації впливів практики ЄСПЛ на 

вдосконалення правозахисного законодавства в Україні. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати проведеного 

дослідження можуть бути використані у: 

- науково-дослідній діяльності – для подальших наукових досліджень впливу 

практики ЄСПЛ на юридичний захист прав і свобод людини в Україні; 

- законотворчій (чи іншій правотворчій) діяльності – в напрямі 

вдосконалення та підвищення ефективності законодавчих гарантій прав і свобод 

людини в Україні; 
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- правозастосовній діяльності – задля більш повного і точного врахування 

практики ЄСПЛ для підвищення ефективності таких гарантій. Зокрема, у роботі 

Департаменту виконання рішень ЄСПЛ Генерального директорату з прав людини та 

верховенства права РЄ, Урядового Уповноваженого у справах ЄСПЛ та 

Секретаріату, а також Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики 

Національної асоціації адвокатів України, що підтверджується відповідними 

довідками (Додаток В, Додаток Г, Додаток Д). 

- навчальному процесі – насамперед для викладання таких дисциплін, як: 

«Права людини», «Загальна теорія прав людини», «Практика ЄСПЛ», «Загальна 

теорія права та держави». 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження було оприлюднено у доповідях на таких міжнародних 

та регіональних наукових і науково-практичних конференціях: ІІ міжнародній 

науково-практичній конференції: «Правові засади гарантування та захисту прав і 

свобод людини і громадянина» (м. Полтава, 06 грудня 2013 р.); 3-ій міжнародній 

науково-практичній конференції: «Правове забезпечення ефективного виконання 

рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини» (м. Одеса, 19-

20 вересня 2014 р.); міжнародній науковій конференції: «Інноваційні дослідження 

правового регулювання державного управління» (м. Люблін, Польща, 16-17 червня 

2017 р.); ХХІ звітній науковій конференції: «Проблеми державотворення і захисту 

прав людини в Україні» (м. Львів, 12-13 лютого 2015 р.); ХХІІ звітній науковій 

конференції: «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. 

Львів, 04-05 лютого 2016 р.), тези усіх доповідей опубліковано. 

Публікації. Основні положення і висновки дисертаційної роботи викладено в 

шести наукових статтях, з яких п’ять опубліковано у вітчизняних фахових 

виданнях з юридичних наук, та одну в іноземному науковому періодичному виданні. 

Також опубліковано п’ять тез доповідей на міжнародних та регіональних наукових і 

науково-практичних конференціях. Додатково результати дисертації відображені у 

трьох інформаційних публікаціях та одному перекладі з іноземної наукової статті.  
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Структура та обсяг дисертації. Структура роботи зумовлена предметом, 

метою та завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, які об’єднують дванадцять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та п`яти додатків. Загальний обсяг дисертації становить 279 сторінок, з них 

основного тексту – 200 сторінок. Список використаних джерел розміщено на 41 

сторінці (429 найменувань), додатки – на 26 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Методологічні особливості дисертаційного дослідження 

 

Першою загальною методологічною особливістю дослідження є те, що 

воно ґрунтується, зокрема, як зазначалось у вступі, на висловленому ще на 

початку 70-х рр. ХХ ст. визначним українським правознавцем П. Недбайлом 

твердженні про те, що ця наука має вивчати юридичну практику, не тільки 

спираючись на висновки галузевих юридичних наук (тобто опосередковано), а 

й безпосередньо, вивчаючи праворегулятивну діяльність різноманітних 

державних органів і законодавство різних галузей та інститутів права. Тому 

емпіричною базою дослідження послугували насамперед конкретні рішення 

ЄСПЛ, які стосуються багатьох галузей та інститутів національного 

законодавства, що стало підставою для формулювання наукових  висновків 

загальноправового, загальнотеоретичного характеру.  

Другою ж (так би мовити, темпоральною) особливістю дослідження є те, 

що період, упродовж якого ухвалювались рішення ЄСПЛ, котрі 

проаналізовані у дисертації, обмежено 2008-2013 рр. Такий період було 

обрано задля того, щоб після його завершення в Української держави був ще 

достатній час для усунення недоліків національного законодавства, які ЄСПЛ 

констатував щодо неї. За відсутності такого часу не було б можливості 

дістати уявлення про рівень і якість виконання Україною як членом РЄ своїх 

обов’язків, передбачених Конвенцією. При цьому відповідне чинне 

законодавство України було досліджено за станом на 01.12.2019  р. 

Методологічною основою роботи слугує комплекс дослідницьких 

підходів, а також загальнонаукових та спеціальних (юридичних) методів 

наукового пізнання. Дисертація ґрунтується на принципах методологічного 

плюралізму; об’єктивності та конкретності; єдності предмета та методу вивчення, 

що робить можливим подальший більш повний та всебічний розгляд предмета 

дослідження та дозволяє отримати достовірні знання про нього. 
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З-поміж дослідницьких підходів використано насамперед антропо-

соціальний підхід. Він полягає в уявленні про те, що людина є істотою 

біосоціальною, і все основне, що є необхідним для  її існування та розвитку, 

вона отримує з «рук» суспільства [397, с. 159]. А отже необхідні для її 

життєдіяльності засоби, знаряддя, блага є результатом творення минулих та 

сучасних поколінь людства. Це стосується, зокрема, і юридичних засобів, які 

опосередковують задоволення найважливіших потреб та інтересів людини.  

Другим із застосованих у роботі дослідницьких підходів став так званий 

потребовий підхід, з позиції якого соціальна та індивідуальна значущість, 

сутність актів позитивного права (як національного, так і міжнародного) 

виявляється через їхню здатність сприяти задоволенню життєво необхідних 

потреб та інтересів людей [394, с. 49-51]. Зокрема, дослідження базувалось на 

уявленні про те, що кожній людині у суспільстві притаманна потреба в 

юридичному захисті її основоположних прав та свобод. 

Третім дослідницьким підходом послугував аксіологічний підхід, який 

ґрунтується на тому, що саме цінності є смислоутворюючою основою буття людини 

та мотивацією її життя і дій [293, с. 2]. Аксіологічний підхід є безумовно важливим 

у дослідженні праволюдинної проблематики, оскільки саме людина є найвищою 

соціальною цінністю, що підтверджується як міжнародними стандартами, так і КУ 

[355, с. 119]. Беручи до уваги цей підхід, можна стверджувати, що, приймаючи нові 

законодавчі акти або вносячи зміни до існуючих, український законодавець 

насамперед має брати до уваги праволюдинний аспект таких новацій під кутом зору 

європейських правових цінностей, які висвітлюються, зокрема, і в рішеннях ЄСПЛ.  

Четвертий використаний у роботі підхід – діалектичний – виходить з 

положення про безперервний рух і розвиток абсолютно всіх явищ у світі [397, c. 

156].  

Поряд із зазначеними підходами дослідження здійснювалось за допомогою 

низки методів наукового пізнання. 
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Загальнонаукові методи, як відомо, притаманні всім або більшості наук [393, 

с. 213]. При здійсненні дисертаційного дослідження використовувались наступні 

загальнонаукові методи. 

Методи аналізу та синтезу. Аналіз – це розчленування цілого на 

структурні елементи, компоненти [301, с. 40]. Протилежний йому метод 

синтезу, у свою чергу, базується на інтеграції окремих елементів в одне ціле 

[301, с. 40]. Так, за допомогою аналізу підходів, висловлених у науковій 

літературі щодо сутності практики ЄСПЛ, синтезовано уточнене поняття такої 

практики. Методи аналізу та синтезу дали змогу виділити серед 

розглядуваних в роботі недоліків національного правозахисного законодавства 

окрему групу таких, які притаманні не одній, а водночас кільком галузям 

права.  

Метод дедукції дозволяє перейти від загальних положень до окремих 

висновків [301, с. 40]. Цей метод зумовив констатування, що, оскільки наявні 

звернення до ЄСПЛ щодо порушення тих чи інших конвенційних положень, в 

яких державою-відповідачем вказана Україна, а ЄСПЛ, у свою чергу, визнає 

не тільки порушення з боку держави статей Конвенції в оскаржуваних 

випадках, а й неврегульованості чи недостатні урегульованості певних 

інститутів на національному рівні, то у такому разі мають місце недоліки 

правотворчої діяльності.  

На противагу дедукції, метод індукції передбачає перехід від 

часткового до загального [301, с. 40]. Так, на основі цього методу зроблено 

висновок про наявність реального впливу практики ЄСПЛ на національне 

правозахисне законодавство у випадках прийняття українським законодавцем 

нормативних актів, що регулюють раніше неврегульовані інститути, та 

внесення змін до тих, положення яких були визнані ЄСПЛ неефективними.  

Абстрагування полягає в уявному «відкиданні» неістотних ознак 

предметів і явищ на користь концентрації над тими фактами, що цікавлять 

дослідника [364]. Цей метод дозволив виокремити із системи законодавства 

України лише ті інститути, регулювання яких, на думку ЄСПЛ, є недостатнім 
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чи неефективним, або ж які зовсім не врегульовані у національному 

законодавстві. За допомогою абстрагування із сукупності рішень ЄСПЛ у 

справах проти України було виділено ті, в яких вказано на недосконалість 

національного правозахисного законодавства, та сформовано емпіричну базу 

для подальшого дослідження. Шляхом абстрагування також простежено вплив 

практики ЄСПЛ на кожну із проаналізованих галузей законодавства в Україні. 

Ґрунтуючись на абстрагуванні, розглянуто виконання судового рішення та 

тримання під вартою як окремі стадії цивільного та кримінального процесу 

відповідно, щодо тривалості яких до ЄСПЛ надходить найбільше скарг проти 

України в контексті забезпечення розумного строку розгляду справи судом.  

Аналогія – це метод, при якому для виявлення певних ознак 

досліджуваного предмета чи явища використовується його аналог, а судження 

будується на основі спільності інших ознак цих предметів чи явищ [363]. Із 

використанням цього методу було запропоновано, покладаючись на успішний 

досвід інших європейських країн, прийняти законодавчий акт, який би 

регулював інститут розумних строків розгляду справ судами, а саме: надання 

можливості оскарження невиправданого, на думку заявника, затягування з 

боку державних органів розгляду його справи та можливості отримання 

компенсації у разі вирішення такої справи на користь заявника.  

Системний аналіз полягає у виявленні структурних зв’язків між 

елементами досліджуваної системи, а класифікація, у свою чергу, є 

впорядкованим поділом предметів чи явищ за певними ознаками [361, с. 254]. 

На основі методів системного аналізу та класифікації встановлені ЄСПЛ 

недоліки правозахисного законодавства в Україні згруповано за певними 

критеріями.  

Аналіз документів – вивчення документів (законодавчих актів і судової 

практики) у контексті теоретичних завдань дослідження [303, с. 40]. 

Зазначений метод дозволив дослідити основні положення, викладені в 

рішеннях ЄСПЛ у справах проти України, в яких порушенням конвенційного 

права чи свободи нашою державою було визнано відсутність його (її) 
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законодавчого регулювання, а також встановити зв’язки між ними та 

кореспондуючими інститутами національного законодавства та розглянути 

співвідношення між ними. Крім того цей метод дав змогу зробити висновки про 

відповідність тих чи інших законодавчих положень Конвенції, а отже і практиці 

ЄСПЛ, як єдиним актам тлумачення останньої. 

Поряд із згаданими вище загальнонауковими методами у роботі 

використовувалися також спеціальні методи юридичної науки. 

В основі порівняльно-правового методу лежить плюралізм розуміння та 

значень [397, с. 187]. Так, шляхом застосування цього методу, способом 

діахронного порівняння, було зіставлено національні законодавчі норми, які 

існували на момент розгляду справ ЄСПЛ, та аналогічні сучасні норми, а 

відтак проаналізовано стан виправлення українським законодавцем тих чи 

інших недоліків правозахисного законодавства; а також зіставлено положення 

національного законодавства з практикою ЄСПЛ (як інструментом 

тлумачення Конвенції) з аналогічних питань. 

Метод правової статистики використовується для встановлення 

статистичних даних про предмет вивчення [403]. За допомогою цього методу 

отримано відомості щодо співвідношення частки рішень ЄСПЛ у справах 

проти України за досліджуваний період, в яких було вказано недоліки 

законодавства, із загальною кількістю таких рішень, а також щодо 

співвідношення перших за галузями права. 

Окрім зазначених підходів та методів на особливу увагу заслуговує 

метод СВОТ-аналізу. Цей метод, вперше введений К. Ендрюсом, 

застосовується, головно, для оцінки ефективності функціонування бізнес -

структур [283]. СВОТ-аналіз (SWOT) базується на встановленні чотирьох 

основних чинників: сильних сторін (strengths), слабких сторін (weaknesses), 

можливостей (opportunities) та загроз (threats) того чи іншого явища або 

процесу [288]. Використання цього методу при аналізі правових явищ 

обґрунтовується в українській науковій літературі [402, с. 76-78]. Цей метод 

дозволив дослідити вплив практики ЄСПЛ на національні нормативно -правові 
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правозахисні гарантії з огляду на зазначені вище характеристики та зробити 

висновок, що такий вплив має позитивне значення для їхнього удосконалення 

та сприятиме узгодженню національного законодавства з європейськими 

стандартами прав і свобод людини. 

Усі охарактеризовані вище дослідницькі підходи та методи наукового 

пізнання сприяли досягненню поставленої мети дослідження.  

 

 

1.2. Стан розробки проблеми 

 

Проблематика прав і свобод людини завжди була предметом численних 

дискусій як серед науковців, так і серед юристів-практиків. Зважаючи на сучасні 

інтеграційні тенденції, захист фундаментальних прав і свобод людини вийшов поза 

межі закріплення і здійснення суто на державному рівні. Так, відносини щодо 

реалізації, охорони та захисту основоположних прав і свобод людини набули свого 

закріплення на транснаціональному рівні шляхом підписання різноманітних 

міжнародних договорів. У зв’язку із вступом до РЄ наша держава взяла на себе 

зобов’язання щодо гармонізації національного законодавства відповідно до 

праволюдинних стандартів останньої. Одним з таких договорів і є Конвенція. 

Виконуючи взяті на себе зобов'язання, вказані у ст. 1 цього міжнародного договору, 

Україна стає на шлях узгодження свого законодавства із Конвенцією, адже після її 

ратифікації, відповідно до ст. 9 КУ, вона стала частиною національного 

законодавства.  

Феномен Конвенції та практики ЄСПЛ завжди привертав увагу провідних 

дослідників прав і свобод людини у різних державах. Розглянемо існуючі на 

сьогодні в науці підходи щодо обґрунтування впливу Конвенції та практики ЄСПЛ 

на національний правопорядок держав-учасниць. Загалом Конвенцію вважають 

своєрідною «відповіддю на події другої світової війни» [422, c. 45]. Як зазначає П. 

ван Дайк, названі події довели, що закріплення основоположних прав і свобод 

людини державами на національному рівні виявилось недостатньо, тому й постала 
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необхідність у певному міжнародному інструменті захисту таких прав і свобод [289, 

с. 1].  

Першочерговим завданням країн-учасниць є захищати закріплені у Конвенції 

права і свободи людини, притому місце її у правових системах визначається на 

основі відомих у міжнародному праві концепцій дуалізму та монізму [289, с. 16]. 

Щодо першої концепції, то, за С. Ворбріком, міжнародне та національне право 

існують як дві незалежні системи, а отже, суди не можуть посилатись, наприклад, на 

норми Конвенції, поки остання не буде імплементована у національну правову 

систему згідно із належною процедурою [290, с. 34-46]. Друга ж концепція 

розглядає національні правові системи як частину загального всеохоплюючого 

міжнародного правопорядку, тому держави у своїх відносинах з конкретними 

особами пов’язані міжнародним правом, не зважаючи на те, чи давали вони згоду на 

обов’язковість тих чи інших міжнародних актів [289, с. 17]. Відтак, національні суди 

мають право посилатись у своїх рішеннях безпосередньо на акт міжнародного права 

незалежно від того, чи ратифікований він у цій державі. 

В Україні міжнародний договір має бути належно ратифікований, щоб 

вважатись частиною національного законодавства. Відповідно до КУ згоду на 

обов’язковість міжнародних договорів надає Верховна Рада України (надалі – ВРУ). 

Таким чином, при визначенні місця Конвенції у національній правовій системі в 

Україні актуальною є концепція дуалізму. 

Як вважають А. Світ та Г. Келлер, після включення Конвенції до національних 

правових систем Високі договірні сторони зобов’язались гарантувати на своїй 

території базовий каталог прав і свобод людини, що спонукало їх переглянути 

власні правозахисні гарантії [280, с. 3]. Підкріплена практикою ЄСПЛ, Конвенція 

отримала змогу значною мірою впливати на правові системи держав-учасниць. 

Згадані науковці характеризують вплив норм Конвенції на національні правові 

системи, як її «рецепцію у національний правопорядок» [280, с. 611]. Тобто автори 

проводять своєрідну аналогію з римським приватним правом. 

Водночас, неможливо не погодитись із А. Нолкемпером, який зазначає, що 

структурні відмінності між національними та міжнародним правопорядками суттєво 
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ускладнюють впровадження міжнародного верховенства права [285, с. 5]. Саме 

діяльність ЄСПЛ покликана виконати це завдання. 

За Е. Бьорже, вплив Конвенції та практики ЄСПЛ на правопорядок держав-

учасниць Конвенції полягає в тому, що ЄСПЛ «чинить тиск» на останні та, виносячи 

рішення проти якоїсь конкретної держави, вказує на хибну інтерпретацію нею 

конвенційної норми [278, с. 8]. Позаяк національні судові органи можуть як 

неправильно «зрозуміти» конвенційну норму, так і не вдаватись до її динамічного 

тлумачення, що перешкоджатиме їм застосовувати таку норму до певних 

правовідносин. Такий підхід цілком виправданий, оскільки однією із запорук 

дієвості норм Конвенції є функціонування ЄСПЛ як транснаціонального судового 

органу. 

Т. Нєшатаєва, досліджуючи вплив рішень ЄСПЛ на законодавство та 

правозастосовну практику в Росії, вказує на два аспекти такого впливу: шляхом 1) 

жорсткого прецеденту (пілотні рішення Суду) та 2) м’якого прецеденту (усі інші 

рішення) [373, с. 55-57]. 

Вплив рішень ЄСПЛ на законодавство та правозастосовну практику Росії 

вивчала також А. Корніліна [348]. Однак її дослідження видається досить 

фрагментарним та зосереджується лише на аналізі рішень ЄСПЛ, які стосуються 

права мирного володіння майном, та порівнянні їх із російськими законодавчими 

приписами щодо права власності. 

В. Манукян, аналізуючи вплив рішень ЄСПЛ на національне законодавство 

країн-учасниць, зосереджується на прецедентному характері рішень ЄСПЛ, а також 

на виконанні заходів індивідуального та загального характеру [360, с. 116-132]. 

Безперечно, на теперішній час ЄСПЛ є впливовим і, більше того, автономним 

органом влади, покликаним уніфікувати міжнародні правозахисні стандарти у 

контексті відмінностей правових систем держав-учасниць Конвенції та безупинного 

розвитку правовідносин. Очевидно, що правоінтерпретаційна діяльність Суду так чи 

інакше впливає на праволюдинні гарантії всередині держав-учасниць Конвенції.  

Вплив Конвенції та практики ЄСПЛ на окремі аспекти юридичної 

діяльності в Україні. Після ратифікації її ВРУ гостро постало питання 
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імплементації Конвенції та практики її застосування у національну правову систему. 

Ця проблема стала предметом обговорення серед українських науковців. Загалом 

дослідження впливу Конвенції та практики ЄСПЛ на правову систему України 

традиційно обмежувались ілюстрацією такого впливу, головно, на правозастосовну 

діяльність в Україні.  

Без перебільшення першою в Україні можна назвати працю, яка висвітлює 

вплив практики ЄСПЛ на національну правозастосовну діяльність, за авторством П. 

Рабіновича [391].  

Т. Дудаш здійснила комплексне дослідження інтерпретації конвенційних прав 

і свобод людини у практиці ЄСПЛ [332]. Зокрема, науковець подає загальну 

характеристику Конвенції та ЄСПЛ, аналізує особливості правотлумачної та 

правозастосовної діяльності ЄСПЛ, а також висвітлює конвенційні права і свободи у 

контексті практики ЄСПЛ. 

С. Шевчук наголошує на важливості практики ЄСПЛ, як прикладу судової 

нормотворчості, для національного правозастосування [365, с. 51-102]. 

Автори праці під назвою «Виконання рішень Європейського суду з прав 

людини в Україні» («Исполнение решений Европейского суда по правам человека в 

Украине») здійснили аналіз механізмів контролю за виконанням заходів 

індивідуального та загального характеру, вказаних у рішеннях ЄСПЛ, з боку 

України, а також охарактеризували внутрішньодержавний контроль та контроль на 

рівні РЄ за таким виконанням [337]. Окремо науковці наголошують на важливості 

пілотних рішень Суду для України [337, с. 15-21]. 

В. Завгородній визначає чотири аспекти впливу практики ЄСПЛ на 

правозастосування в Україні (інформаційний, виховний, правоохоронний, 

соціальний), зазначаючи при цьому, що не всі з них є достатньо ефективними [334]. 

На думку науковця, такий вплив сприяє утвердженню в Україні принципу 

верховенства права. З цим твердженням важко не погодитись, оскільки в сучасних 

умовах євроінтеграції державні органи нерідко керуються правовими позиціями 

ЄСПЛ.  
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С. Погребняк наголошує на визнанні практики ЄСПЛ частиною національного 

законодавства та обов’язковому її врахуванні при правозастосовній діяльності [381]. 

Загальнотеоретичне дослідження правоінтепретаційної діяльності ЄСПЛ 

здійснив С. Федик. Він наводить класифікацію прецедентів, що використовуються 

Судом у процесі право тлумачення, та принципів такого тлумачення [416]. 

Вплив Конвенції та практики ЄСПЛ на правотворчу діяльність в Україні. 

Щодо впливу цього міжнародного договору та практики його застосування саме на 

вдосконалення національного правозахисного законодавства, то наукових 

досліджень з цього приводу є обмаль. Щоправда, деякі аспекти цього питання все ж 

потрапили в поле зору як українських, так і зарубіжних дослідників. 

Таку ситуацію можна пояснити тим, що переважно у своїх рішеннях ЄСПЛ 

причинами порушення Конвенції Україною визнає недоліки виконання 

національними правозастосовними органами законодавчих положень, які 

кореспондують тому чи іншому конвенційному праву чи свободі. Однак, останнім 

часом спостерігається негативна тенденція, яка полягає в тому, що ЄСПЛ, хоч і не 

прямо, проте все ж вказує у своїх рішеннях у справах проти України на 

невідповідність законодавчих положень останньої праволюдинним стандартам, 

закріпленим у Конвенції.  

Відзначимо, що П. Рабінович та Н. Раданович визнають узгодження 

національного законодавства із конвенційними приписами (у контексті їхньої 

інтерпретації Судом) одним із чинників впливу рішень ЄСПЛ на національну 

імплементацію Конвенції [396, с. 129]. 

А. Світ та Г. Келлер у своєму комплексному дослідженні впливу Конвенції та 

практики ЄСПЛ на правові системи європейських держав згадують, зокрема, 

Україну. Науковці звертають увагу на повільний правотворчий процес у нашій 

державі та наголошують на особливій важливості практики ЄСПЛ як динамічного 

інструменту тлумачення Конвенції [280, с. 237]. 

Е. Бьорже також зазначає дещо негативні відомості щодо України, яка лідирує 

за кількістю звернень до ЄСПЛ [278, с. 6]. Так, станом на 30.06.2015 р. Україна 

посідала перше місце серед усіх держав-відповідачів за кількістю скарг, 



37 
 

зареєстрованих у ЄСПЛ [376]. А отже, конвенційні права і свободи ще не отримали 

достатнього забезпечення в її законодавстві. 

Ф. Ліч вказує на декларативність рішень ЄСПЛ в частині їхнього впливу на 

законодавство тієї чи іншої держави. Так, Суд констатує порушення Конвенції та 

присуджує справедливу компенсацію, однак він не скасовує рішення національних 

органів влади та не вимагає внесення змін (підкреслення автора. – О. Г.) до 

законодавчих актів [374, с. 145-149]. Тобто, не може йтися про безпосередній вплив 

рішень ЄСПЛ на внутрішнє законодавство тієї або іншої держави. 

Вплив Конвенції та практики ЄСПЛ на галузеве законодавство України. 

Попри обмаль досліджень, присвячених загальним аспектам впливу практики ЄСПЛ 

на систему законодавства України, сучасні українські науковці частково торкаються 

у своїх працях такого впливу на галузеве законодавство.  

Зокрема, Л. Коритко та В. Юрчишин, досліджуючи вплив рішень ЄСПЛ та 

КСУ на трудове законодавство України, визначають ЄСПЛ, як так званого 

«негативного» правотворця щодо держав-учасниць Конвенції. Так, Суд може 

визнавати ті чи інші положення внутрішньодержавного законодавства такими, що 

не відповідають Конвенції, спонукаючи тим самим державу до їхньої зміни чи 

скасування [347]. Натомість В. Комаров звертає увагу на різний правовий статус цих 

судових установ і підкреслює, що функція контролю над національними правовими 

нормами притаманна КСУ, а не ЄСПЛ [344].  

Отже, Конвенція та практика ЄСПЛ привертають неабияку увагу як об’єкт 

дослідження і українських, і закордонних науковців. Однак праць, присвячених 

впливу практики Суду на систему правозахисного законодавства України, 

залишається обмаль. Недостатня вивченість саме цього аспекту зумовлює 

необхідність проведення загальнотеоретичного дослідження у цій сфері. 
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Висновки до Розділу 1 

 

1. У роботі було використано систему дослідницьких підходів і методів 

наукового пізнання. З урахуванням специфіки об’єкта, предмета, мети та завдань 

дослідження, застосовувалися наступні філософсько-світоглядні підходи: антропо-

соціальний, потребовий, аксіологічний та діалектичний; а також методи: 

загальнонаукові (аналізу та синтезу, індукції та дедукції, абстрагування, 

аналогії, системного аналізу та класифікації, аналізу документів) та 

спеціальнонаукові (порівняльно-правовий та метод правової статистики), а 

також метод SWOT-аналізу. 

2. Дисертаційне дослідження характеризується двома методологічними 

особливостями, що обґрунтовують його належність до спеціальності 12.00.01 та 

окреслюють його темпоральні межі: 

А) Як відомо, загальна теорія держави і права має досліджувати 

юридичну практику, не тільки узагальнюючи  висновки галузевого 

правознавства (тобто опосередковано), а й безпосередньо, вивчаючи 

конкретну діяльність різноманітних державних органів та конкретне 

законодавство різних галузей й інститутів права. Тому емпіричною базою 

дослідження послугували конкретні рішення ЄСПЛ, які стосуються багатьох 

галузей та інститутів національного законодавства. Це дозволило 

сформулювати такі висновки, які мали б не вузькогалузевий, а 

загальноправовий, загальнотеоретичний характер.  

Б) Період, упродовж якого ухвалювались рішення ЄСПЛ, котрі 

проаналізовані у дисертації, обмежено 2008-2013 рр. задля того, щоб після 

його завершення у розпорядженні України був достатній час для усунення 

недоліків національного правозахисного законодавства, які констатував ЄСПЛ у 

своїх рішеннях щодо неї. За відсутності такого часу не було б можливості 

дістати уявлення про рівень і якість виконання Україною як членом РЄ своїх 

обов’язків, передбачених Конвенцією. При цьому відповідне чинне 

законодавство України було досліджено за станом на 01.12.2019 р. 
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3. Вплив практики ЄСПЛ на різні види юридичної діяльності в Україні 

завжди привертав увагу українських та окремих закордонних науковців. Не 

зважаючи на значний резонанс цієї проблематики у наукових колах, існує 

необхідність дослідження такого впливу на вдосконалення національного 

правозахисного законодавства, який видається недостатньо вивченим, що й 

зумовило вибір теми дисертації. 
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РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЄВО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальне поняття практики Європейського суду з прав людини 

 

Конвенція безумовно є одним із найважливіших міжнародних договорів 

України у сфері забезпечення прав і свобод людини. Так, після ратифікації у 1997 р. 

вона, відповідно до ст. 9 КУ, стала невід’ємною частиною законодавства України як 

міжнародний договір, згода на обов’язковість якого надана ВРУ [98].  

Прийнята після Загальної декларації прав людини (надалі – ЗДПЛ), Конвенція 

покликана реально гарантувати закріплені у ній права і свободи людини, а не лише 

їх проголосити, як у випадку ЗДПЛ [3]. У преамбулі до Конвенції зазначено, що 

уряди держав-членів РЄ, які підписали Конвенцію, беручи до уваги ЗДПЛ та її мету 

забезпечити загальне та ефективне визнання і додержання проголошених прав, 

«сповнені рішучості … зробити перші кроки для забезпечення колективного 

гарантування певних прав, проголошених у Загальній декларації». Згідно зі ст. 1 

Конвенції, права і свободи, що в ній визначені, гарантуються кожному, хто 

перебуває під юрисдикцією Високих договірних сторін. Додатково слід зазначити, 

що положення Конвенції перекликаються також із «чотирма свободами», а саме 

свобода слова, свобода віросповідання, свобода проти бідності та свобода від 

страху, проголошеними тридцять другим президентом США Ф. Д. Рузвельтом в 

інавгураційній промові [286]. Названі свободи були згодом закріплені в Атлантичній 

хартії 1941 р. – спільній декларації прем’єр-міністра Великобританії В. Черчилля та 

згаданого президента США [1]. 

Як наднаціональний орган, покликаний забезпечувати виконання державами-

учасницями Конвенції своїх договірних зобов’язань, відповідно до ст. 19 Конвенції, 

виступає ЄСПЛ. Згідно зі ст. 32 Конвенції, його юрисдикція поширюється на всі 

питання тлумачення і застосування Конвенції та протоколів до неї. На 

підтвердження цієї позиції сам ЄСПЛ в абз. 2 п. 31 свого рішення у справі «Tyrer 

проти Сполученого Королівства» (Тут і надалі назви рішень ЄСПЛ будуть 

викладатись у наступному форматі: 1) для рішень проти України як прізвище чи 
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назва заявника, так і назва країни зазначатимуться українською мовою; 2) для 

рішень проти інших держав лише назва держави подаватиметься українською 

мовою, а прізвище або назва заявника – мовою оригіналу. Такий підхід вважаємо 

виправданим, оскільки він дозволяє уникнути неточної інтерпретації іншомовних 

власних назв [339, с. 62, 63]) (1978) зазначив, що Конвенція є так званим живим 

інструментом, який має тлумачитись відповідно до реалій сьогодення [194]. 

(Очевидно, під словосполученням «реалії сьогодення» ЄСПЛ мав на увазі не 

конкретний час прийняття цього рішення, а хотів наголосити, що із розвитком 

суспільних відносин статті Конвенції, які містять загальні приписи, мають 

адаптуватись до конкретних історичних умов). Таким чином, норми Конвенції 

внаслідок свого загального характеру містять численні оціночні поняття, а отже, 

використання цього міжнародного договору як регулятора конкретних 

правовідносин вимагає звернення до практики його застосування, а саме практики 

ЄСПЛ.  

Держави-учасниці Конвенції, у свою чергу, зобов'язуються виконувати 

остаточні рішення ЄСПЛ у справах, де вони є стороною, керуючись ст. 46 

Конвенції. Відповідно до міжнародного принципу pacta sund servanda (загальне 

визнання якого підтверджує преамбула Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів (надалі – Віденська конвенція)), саме вони є відповідальними за 

виконання таких рішень [2]. 

Не можна не погодитись із думкою авторів монографії «Право Європейської 

конвенції з прав людини» («Law of the European Convention on Human Rights») про 

те, що, на відміну від більшості інших міжнародних договорів, саме Конвенція 

володіє сильним механізмом застосування її приписів, який доступний як для 

фізичних осіб, так і для держав-учасниць [282, с. 6]. Саме таким механізмом є 

діяльність ЄСПЛ. А отже, Конвенцію цілком обґрунтовано називають 

найефективнішим порядком функціонування прав і свобод людини в Європі [280, с. 

3].  

Як зазначає Е. Бьорже, метою правоінтерпретаційної діяльності ЄСПЛ має 

бути узгодження Конвенції з потребами сьогодення [278, с. 5]. Водночас країни-
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учасниці зобов’язані стежити за тим, щоб норми їхнього національного права не 

погіршували становища фізичних осіб, порівняно з конвенційними. Також слід 

пам’ятати, що положення, висвітлені в рішеннях ЄСПЛ, перебувають у 

нерозривному зв’язку з інтерпретованими конвенційними нормами. Поряд з цим, на 

думку науковця, практика ЄСПЛ формує нові зобов’язання для держав-учасниць 

Конвенції, що дає змогу останній відповідати вже згаданим «реаліям сьогодення» 

[278, с. 12, 13]. 

Такий спосіб тлумачення в науковій літературі дістав назву динамічного. Під 

динамічним тлумаченням В. Гончаров пропонує розуміти «результат, який полягає у 

зміні попередньої правотлумачної позиції» [315, с. 128]. Беззаперечним є факт, що 

ЄСПЛ у разі необхідності відходить від своїх попередніх позицій в аналогічних 

справах на користь змінених в той чи інший бік суспільних реалій, чим забезпечує 

ефективність Конвенції як живої «Європейської конституції». Тут справедливо буде 

відзначити, що ЄСПЛ прямо вказує на те, що він не зв’язаний своїми попередніми 

рішеннями. Так, у п. 35 свого рішення у справі «Cossey проти Сполученого 

Королівства» (1990) ЄСПЛ наголошує, що, хоча він і дотримується своїх власних 

прецедентів, діючи в інтересах правової визначеності, передбачуваності, рівності 

перед законом, проте це не перешкоджає йому від них відступати у випадках, коли 

для цього існують переконливі причини, наприклад для того, щоб тлумачення 

Конвенції ЄСПЛ відображало сучасний прийняттю того чи іншого рішення стан 

речей, пристосовуючи її норми до певних соціальних і ціннісних стандартів 

суспільства [157].  

На підтвердження цієї позиції ЄСПЛ посилався на Правило 51 свого 

Регламенту, однак згідно зі змінами, які набули чинності 01.11.2003 р., таке 

положення було виключено з Регламенту [12]. Поза тим, аналогічний висновок 

можна зробити зі ст. 30 Конвенції, яка передбачає право палати, що розглядає 

конкретну справу, відмовитись від її розгляду на користь Великої палати, «якщо 

справа, яку розглядає палата, порушує істотні питання щодо тлумачення Конвенції 

чи протоколів до неї або якщо вирішення питання, яке вона розглядає, може мати 

наслідком несумісність із рішенням, постановленим Судом раніше». Це положення 
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вказує на те, що хоч ЄСПЛ і може відступити від своєї попередньої позиції з того чи 

іншого питання, проте такий відступ матиме місце лише у виключних випадках і 

обов’язково повинен бути належним чином обґрунтований. Так, В. Гончаров 

зазначає, що ЄСПЛ «не може вичитати (при винесенні рішення у справі. – Примітка 

О. Г.) навмисно упущене укладачами Конвенції право» [315, с. 183]. 

Цей підхід знайшов закріплення і в інших рішеннях ЄСПЛ [192]. Також він 

визнаний за необхідний в сучасних умовах західними науковцями [284]. Не оминули 

увагою викладену позицію ЄСПЛ і українські дослідники. Так, проблематиці 

динамічного тлумачення норм Конвенції, здійснюваного ЄСПЛ, присвячені, 

зокрема, праці П. Рабіновича [398] та Т. Дудаш [331, с. 185-195]. 

З іншого боку, на думку В. Гончарова, така «свобода» ЄСПЛ, пов’язана з 

можливістю відступити від своєї попередньої позиції з того чи іншого питання, не 

безмежна, а потребує певних обґрунтованих причин [315, с. 176-178]. Це 

твердження видається слушним, оскільки сам Суд неодноразово наголошує у своїх 

рішеннях на принципах правової визначеності, передбачуваності та рівності перед 

законом, які й виступають за певну сталість керівних позицій ЄСПЛ [155]. 

Зважаючи на цей підхід, ЄСПЛ вимагає аналогічного ставлення до своїх попередніх 

позицій і у національних судових органів держав-учасниць Конвенції [254]. 

Також ЄСПЛ не зв'язаний і національним законодавством держав-учасниць 

Конвенції, а отже не заміняє своїми рішеннями рішень національних судів. Як 

вказує сам ЄСПЛ у п. 43 свого рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти 

України» (2011), маючи обмежені повноваження щодо перевірки національного 

законодавства, він лише перевіряє мотивацію національних судів на відповідність 

Конвенції, не роз’яснюючи при цьому положень національного законодавства [230]. 

Це твердження цілком відображає зміст доктрини субсидіарної ролі ЄСПЛ, згідно з 

якою ЄСПЛ хоч і може не погодитись із висновками національних судів у разі 

їхньої очевидної неправильності чи свавільності, попри те не може замінити їхні 

рішення своїми [339, с. 54]. Загалом, варто зазначити, що ЄСПЛ, хоч і не входить до 

системи судових інстанцій жодної держави (не є так званою «четвертою 

інстанцією»), зате є транснаціональним судовим органом.  



44 
 

В Україні було прийнято Закон України (надалі – ЗУ) «Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. № 

3477-15, який і встановлює механізм такого виконання (про що йтиметься згодом) та 

порядок посилання національними судами на Конвенцію та практику ЄСПЛ при 

прийнятті ними рішень [35]. Також у ст. 17 згаданого Закону зазначено, що 

національні суди, при розгляді ними справ, застосовують Конвенцію та практику 

ЄСПЛ (підкреслення автора. – О. Г.) як джерело права.  

Дискусійним є питання щодо того, чи застосуванню підлягає практика ЄСПЛ 

лише у справах проти України, чи навпаки, враховуватись має увесь масив практики 

ЄСПЛ (як проти України, так і проти зарубіжних держав). 

Думки науковців з цього приводу відрізняються. Наприклад, С. Васильєв 

наголошує, що однією з умов обов’язковості рішення ЄСПЛ є його ухвалення 

стосовно держави-відповідача, а отже рішення у справах проти інших держав не 

підлягають врахуванню [302]. Натомість Ю. Зайцев, аналізуючи українське 

законодавство, вказує, що обмеження щодо врахування рішень ЄСПЛ проти інших 

держав відсутні [336]. О. Дроздова стає на компромісний шлях і стверджує, що 

рішення ЄСПЛ у справах проти інших держав, хоч і не мають імперативного 

характеру для України, однак підлягають врахуванню [329, с. 193-195].  

У своєму рішенні у справі «Opuz проти Туреччини» (2009) ЄСПЛ акцентує на 

необхідності брати до уваги його правові позиції, викладені не тільки в рішеннях 

проти держави-відповідача, а й проти інших держав [181]. Також в Інтерлакенській 

декларації від 19.02.2010 р. [5] зазначено, що держави-учасниці РЄ повинні взяти на 

себе зобов’язання зважати на розвиток прецедентного права ЄСПЛ з урахуванням 

висновків, що випливають з його рішень про порушення Конвенції іншою 

державою, якщо така сама проблема існує в їхній правовій системі (підкреслення 

автора. – О. Г.). 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ ( надалі – ВССУ) роз’яснює, що оскільки практика ЄСПЛ є обов’язковою до 

врахування поряд із текстом Конвенції як «наступна практика застосування 

[міжнародного] договору, яка встановлює угоду учасників щодо його тлумачення», 
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згідно із п. b ч. 3 ст. 31 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, то 

судам необхідно, при посиланні у своїх рішеннях на статті Конвенції, враховувати 

практику ЄСПЛ з питань тлумачення та застосування Конвенції не тільки щодо 

України, а й щодо інших держав (абз. 3, 5 п. 12 Постанови Пленуму ВССУ «Про 

застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя» 

від 19.12.2014 р. № 13) [136]. У цьому контексті вважаємо за доцільне наголосити, 

що хоч це дослідження і побудоване в основному на аналізі рішень ЄСПЛ проти 

України, але до уваги взято також принципові положення, які він висловлював при 

поясненні тієї чи іншої позиції у своїх рішеннях проти інших держав. 

З огляду на зазначене, а також на те, що у національному законодавстві 

відсутні будь-які обмеження щодо врахування правових позицій ЄСПЛ, 

висловлених у рішеннях проти інших держав, вважаємо, що такі правові позиції не 

тільки підлягають врахуванню, а й можуть носити превентивний характер щодо 

попередження порушення Україною своїх конвенційних зобов’язань у разі, коли 

певна проблема існує у національній правовій системі, однак наразі відсутнє 

відповідне рішення ЄСПЛ щодо її наявності. 

При врахуванні практики ЄСПЛ, поряд із конвенційними приписами, 

національним органам влади слід зважати на обставини справи, у якій було 

прийнято те чи інше рішення ЄСПЛ, застосовуючи, таким чином, казуальне 

тлумачення. З огляду на це, правозастосовчим органам необхідно враховувати obiter 

dictum водночас з ratio decidendi задля отримання «повної картини» прийняття того 

чи іншого рішення та об’єктивного його застосування до конкретних обставин. Як 

відомо, ratio decidendi є саме тим ключовим принципом, який лежить в основі 

рішення Суду [279]. З іншого боку, obiter dictum – це думка, висловлена Судом ніби 

«між іншим» і не обов’язково стосується основного питання, що підлягає 

вирішенню [279]. 

Отже, існування ЄСПЛ як інструменту забезпечення дотримання Конвенції та 

єдиного органу тлумачення її загальних норм, а також включення національним 

законодавцем його практики до джерел права України підводить нас до питання 

визначення правової природи такої практики. 
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Насамперед варто зазначити, що у назві нашої роботи задекларовано термін 

«практика» ЄСПЛ. Визначення цього поняття не знайшло законодавчого 

закріплення в Україні. Так, ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» не пояснює це словосполучення, а 

лише констатує факт наявності практики ЄСПЛ, та у 1955-1998 рр. практики 

Європейської комісії з прав людини (останню було скасовано у 1998 р. Протоколом 

№ 11 до Конвенції [11]). 

У такому контексті вважаємо за необхідне наголосити, що для цілей нашого 

дослідження необхідно розмежувати поняття «практика» та «рішення» ЄСПЛ. 

Наприклад, О. Соловйов зазначає, що судова практика має бути наділена певними 

ознаками: а) спричиняється зазвичай певними нетиповими ситуаціями 

правозастосування (абстрактність, застарілість законодавчих приписів); б) виступає 

єдністю частини юридичної діяльності, пов’язаної із згаданими ситуаціями, та 

об’єктивованого у логічно завершені деонтичні судження суду досвіду щодо 

належної поведінки у таких ситуаціях; та в) формується у мотивації принаймні двох 

аналогічних рішень у схожих справах [407, с. 48].  

Дозволимо собі не погодитись із останньою ознакою саме стосовно практики 

ЄСПЛ. Вважаємо, що для врахування національними органами певної держави 

достатньо і одного рішення ЄСПЛ з того чи іншого питання, оскільки вже його 

наявність свідчить про те, що заявник не знайшов адекватного захисту свого права 

на національному рівні. А отже, можна констатувати, що держава-відповідач 

порушила Конвенцію, а в її правовій системі існує проблема, яка підлягає 

вирішенню. Для прикладу, можна навести рішення ЄСПЛ у справі «Сєрков проти 

України» (2011) [254]. Вказане рішення набуло статусу остаточного у 2011 р., а 

недолік національного правозахисного законодавства, вказаний у ньому, був 

усунений у 2010 р. (про що детальніше йтиметься у підрозділі 3.2). Аналізуючи таку 

ситуацію, можна припустити, що національний законодавець, знаючи про те, що ця 

справа перебуває на розгляді ЄСПЛ, вирішив виправити існуючий дефект 

правозахисного законодавства, не очікуючи остаточного рішення Суду, а діючи, так 

би мовити, на випередження.  



47 
 

На нашу думку, практика та рішення ЄСПЛ співвідносяться як зміст та форма. 

Так, у філософії зміст та форма визначаються як взаємозалежні явища. Форма – це 

зовнішнє вираження певного предмету чи явища; зміст, у свою чергу, є сукупністю 

елементів чи процесів, які утворюють цей предмет чи явище [414]. Відтак, під 

практикою ЄСПЛ розуміємо правоположення, за допомогою яких здійснюється 

тлумачення Конвенції, а також вплив ЄСПЛ на правові системи її держав-учасниць. 

Рішення ж, у свою чергу, є формою виразу таких правоположень. У науковій 

літературі поряд із терміном «правоположення» вживається термін «правові 

позиції». Вважаємо за доцільне погодитись із висновком Т. Дудаш щодо їхньої 

синонімічності та не розмежовувати ці поняття [332, с. 127-129]. 

Питання включення судової практики загалом та практики ЄСПЛ зокрема до 

системи джерел права України є дискусійним. Так, належність судової практики до 

джерел права бере свої витоки ще з римського права, а саме діяльності магістратів 

[383, с. 127-128]. Проте історично склалось так, що у країнах англо-саксонської 

правової сім’ї вона набула вагомішого джерельного характеру. Беручи до уваги 

сучасні тенденції до зближення правових систем, неможливо не відзначити 

зростаючий вплив судової практики на регулювання суспільних відносин також у 

країнах романо-германської правової сім’ї. У ході такого зближення правові 

системи намагаються запозичити одна в одної позитивні риси. Оскільки очевидно, 

що суди, за допомогою своєї практики, здатні оперативніше впливати на правові 

відносини, ніж інші органи шляхом прийняття НПА, логічним видається бажання 

національного законодавця включити практику ЄСПЛ до джерел права, адже 

впроваджувати гарантії, передбачені Конвенцією, в національні правові системи 

конкретних держав слід у контексті інтерпретації таких гарантій ЄСПЛ. 

Однак науковці висловлюють певні сумніви щодо доцільності такого 

законодавчого положення, зважаючи на різні підходи до правової природи практики 

ЄСПЛ, адже джерелом права може вважатись прецедент, а щодо наявності чи 

відсутності прецедентного характеру в рішень ЄСПЛ думки вчених неоднозначні.  

Варто відзначити певний розвиток поглядів українських науковців щодо 

включення судової практики до системи джерел права, з огляду на становлення 
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України як незалежної держави. Наприклад, Н. Слотвінська зазначає, що 

сформована ще у радянські часи доктрина щодо правотворчості та системи джерел 

права не здатна у повній мірі відобразити сучасні тенденції у цьому напрямі [405, с. 

11]. 

О. Дашковська наголошує на необхідності перегляду правової природи рішень 

міжнародних судів внаслідок важливості і людиноспрямованості їхньої діяльності, а 

також тому, що вони, поряд з індивідуальним, здійснюють також нормативне 

регулювання суспільних відносин [326]. 

Як вказує В. Форманюк, використання судової практики як джерела права 

дасть змогу, зокрема, оперативно усувати існуючі прогалини НПА [417].  

М. Мазур, зауважує, що судова практика, маючи у своєму складі статичний 

елемент (результат діяльності відповідного судового органу), може бути включена 

до системи джерел права, зважаючи на процеси зближення континентальної та 

англо-саксонської правових сімей [358]. 

На противагу викладеному вище, Н. Пархоменко акцентує на можливих 

ризиках наділення судових органів правотворчими функціями. Це, наприклад, 

перебрання судами на себе функцій законодавця і, як наслідок, розбалансування 

системи поділу влади [379, с. 311-317]. 

На думку Н. Подольської, джерелом права є, зокрема, судова практика, яка 

виникає у ході тлумачення вищими судовими інстанціями законодавчих положень 

[382, c. 83]. Такий офіційний акт тлумачення правової норми покликаний 

забезпечити єдність правозастосовного процесу [417, с. 26].  

Прецедентний характер практики ЄСПЛ підкреслює М. де Сальвіа. Науковець 

називає Конвенцію певною мірою «символічним» текстом, а її ефективність 

пов’язує саме з діяльністю ЄСПЛ та розроблюваним ним правом [328, с. 5-7].  

С. Шевчук відзначає необхідність застосування Конвенції в комплексі з 

практикою ЄСПЛ [425]. Ідею такого сукупного застосування Конвенції з практикою 

ЄСПЛ підтримують також В. Потапенко та П. Пушкар, однак зауважують, що 

рішення ЄСПЛ не можуть розглядатись як самостійне джерело права [386]. 
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В. Кононенко вказує на те, що держави-учасниці Конвенції «самообмежують 

власний сувернітет», використовуючи рішення ЄСПЛ [345, c. 14]. Проте, не слід 

забувати, що ЄСПЛ не дає прямих вказівок державам щодо удосконалення їхніх 

правових систем. 

Підсумовуючи наведене, звернемо увагу, що Т. Дудаш виділяє 3 основні 

підходи до визначення правової природи практики ЄСПЛ [332, с. 123-129]: 

1) вона має подвійну, а саме правозастосовну і правоінтерпретаційну природу; 

2) вона є прецедентом; 

3) їй властивий характер правотлумачного прецеденту. Саме цей підхід, на 

думку Т. Дудаш, є найбільш виправданим, оскільки джерелом права є норми 

Конвенції, а рішення ЄСПЛ є правозастосовними актами, які не містять норм чи 

принципів права та мають прецедентний характер лише для нього самого та лише 

«правотворче значення для держав-учасниць Конвенції» [332, с. 129]. 

П. Пушкар також підкреслює відсутність класичної прецедентної природи у 

рішень ЄСПЛ, наголошуючи, водночас, на тому, що практика Суду все ж базується 

на принципах правової визначеності та верховенства права [389, с. 46]. Саме таким 

чином забезпечується прецедентний характер рішень ЄСПЛ для нього самого, про 

що йшлося вище.  

На противагу такому підходу до визначення правової природи практики 

ЄСПЛ, І. Забокрицький пропонує розглядати її як новий вид прецеденту, 

викликаний сучасною тенденцією до зближення правових систем, що поєднує у собі 

формальний і субстантивний аспекти, конкретизуючи формальні норми Конвенції й 

адаптуючи їх до сучасних умов, що і є субстантивною складовою [333, с. 173, 174]. 

Таким чином, ЄСПЛ, хоч і не виходить за межі Конвенції шляхом створення нових 

норм права, однак суттєво поглиблює її загальні норми відповідно до розширення 

кола суспільних відносин, що перебувають у безперервному розвитку. 

Об'єктивно, при прийнятті Конвенції у 1950 р. було неможливо передбачити 

виникнення абсолютно всіх суспільних відносин, що могли б мати місце після її 

прийняття та існуватимуть згодом. Тому ЄСПЛ, не виходячи за її межі, пристосовує 

її загальні норми до сучасного етапу розвитку суспільних відносин. А отже, 
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практика ЄСПЛ здійснює значний вплив на правові системи держав-учасниць 

Конвенції та України, зокрема. Саме завдяки їй Конвенція залишається «потужним 

та динамічним інструментом, який здатен відповідати новим викликам та 

зміцнювати верховенство права, а також демократію в Європі» [339, с. 17]. 

Не можна відкидати також і думку, що існувала у філософії права наприкінці 

XIX ст., щодо того, що суди є органами, покликаними пристосовувати законодавчі 

положення до подій, що відбуваються на практиці, а також відігравати творчу роль у 

випадках, коли певні суспільні відносини законом не врегульовані, оскільки 

«законодавець не в змозі передбачити усе різноманіття казусів» [412, с. 130]. 

Відповідно до концепції «добудови права» судова практика призначена 

забезпечувати справедливість закону додатково до законодавця [330]. Це 

твердження ще раз підкреслює важливість практики ЄСПЛ для держав-учасниць 

Конвенції. 

Не зважаючи на значущість практики ЄСПЛ для України, все ж таки її 

включення національним законодавцем до категорії джерел права видається дещо 

поспішним. Так, для визнання їх джерелами права, рішення судової інстанції 

повинні носити нормативний характер. Варто відзначити, що Л. Луць, 

обґрунтовуючи тенденцію до зближення романо-германської та англо-саксонської 

правових сімей, наголошує на утвердженні ролі судового прецеденту як джерела 

права в Україні [357]. Водночас науковець поділяє прецеденти на певні категорії, а 

саме: нормативно-правовий, правотлумачний та правозастосовний [357, с. 10]. Саме 

перший з них і може бути визнаний джерелом права, оскільки він містить норму чи 

принцип права [357, с. 10].  

Важливим видається зауваження Н. Стецика щодо того, що обов’язковість 

судового прецеденту має бути визначена на законодавчому рівні [408]. В Україні ця 

вимога дотримана, адже обов’язковість застосування практики ЄСПЛ встановлена 

спеціальним законом. Однак за відсутності нормативної складової саме лише 

декларування практики ЄСПЛ як джерела права на законодавчому рівні не може 

надати йому відповідний статус в Україні. 
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Отже, беручи до уваги положення міжнародних договорів і національного 

законодавства, а також погляди науковців із розглядуваного питання, варто 

погодитись із позицією щодо практики ЄСПЛ як правотлумачного прецеденту, адже 

не слід забувати, що адаптуючи загальні норми Конвенції до конкретних історичних 

обставин, встановлюючи правила їхнього застосування у тих чи інших випадках, 

ЄСПЛ не створює нових правових норм. Так, Суд хоч і поглиблює конвенційні 

норми, однак не виходить при цьому за їхні межі, тому практика ЄСПЛ не може 

вважатись самостійним джерелом права, а має застосовуватись в комплексі з 

нормами Конвенції. Водночас, рішення ЄСПЛ є обов'язковими для нього самого, 

якщо, у виняткових випадках, ним не буде висловлено принципово нової позиції 

щодо тих чи інших відносин.  

Підсумовуючи наведене, можна запропонувати таке визначення поняття 

практики ЄСПЛ – це позиції щодо застосування норм Конвенції у конкретних 

обставинах, викладені Судом у його рішеннях, що є обов’язковими як для самого 

ЄСПЛ, так і для держав-учасниць Конвенції та використовуються Судом для 

вирішення аналогічних справ. 

 

 

2.2. Форми впливу практики Європейського суду з прав людини на 
національні правозахисні гарантії. Їхня класифікація та механізм здійснення 

 

У ст. 3 КУ закріплено, що зміст і спрямованість діяльності держави 

визначають, зокрема, гарантії прав і свобод людини. Саме ця стаття слугує 

орієнтиром гуманістичної спрямованості діяльності держави та повністю 

узгоджується з міжнародними праволюдинними стандартами [346, c. 21, 22]. 

Відповідно до КУ основним обов’язком держави є «утвердження та забезпечення 

прав і свобод людини». Поняття «утвердження» та «забезпечення» не є тотожними. 

Якщо перше – це лише визнання державою прав і свобод людини, то друге вимагає 

від неї активної діяльності, а саме створення умов для реалізації таких прав та 

свобод [346, с. 23, 24]. Очевидно, що лише закріплення каталогу прав та свобод 
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людини на законодавчому рівні є недостатнім, адже в такому разі вони б носили 

лише декларативний характер. Для надання їм застосовності існують гарантії прав 

та свобод людини. 

М. Гуренко визначає такі гарантії як систему норм, принципів, умов і вимог, 

які забезпечують здійснення прав, свобод і законних інтересів особи [325, с. 124]. За 

Є. Білозьоровим, під гарантіями прав і свобод людини слід розуміти правові умови, 

засоби і способи, за допомогою яких кожен має змогу реалізувати свої права [299, с. 

31]. На думку П. Рабіновича, згадані гарантії – це «явища, котрі сприяють 

здійсненню прав і свобод людини, забезпечують їх охорону та захист» [395, с. 23]. 

Тобто саме за їхньою допомогою задекларовані права і свободи набувають 

практичного значення та можуть бути реалізовані. Власне це визначення видається 

найбільш повним із запропонованих, оскільки крім забезпечення здійснення чи 

реалізації прав і свобод охоплює ще й такі аспекти, як їхня охорона та захист. 

Система гарантій прав та свобод людини є надзвичайно розгалуженою. 

Існують різні підходи до їхньої класифікації, однак дослідники, здебільшого, 

сходяться на умовному поділі таких гарантій на загальні та спеціальні (правові). Як 

відомо, до перших належать політичні, економічні, духовно-ідеологічні; другі ж 

визначаються як «встановлені державою юридичні норми, які спрямовані на 

забезпечення прав людини, а також практична діяльність із застосування цих норм 

та правозастосовні акти відповідних органів влади» [395, с. 7-8]. Відтак, спеціальні 

гарантії поділяються на три підвиди: 1) юридичні норми; 2) правозастосовна 

діяльність; 3) правозастосовні акти.  

Отже, гарантії прав та свобод людини є явищем досить широким за обсягом. 

Правозастосовна діяльність та правозастосовні акти органів державної влади як 

результат такої діяльності, а також аспекти впливу практики ЄСПЛ на них, як 

видається, широко висвітлювались у науковій літературі (праці Д. Гудими [321], Т. 

Дудаш [332], О. Климович [341], В. Паліюка [377], П. Рабіновича [391], О. 

Соловйова [407], С. Федика [416], С. Шевчука [425] та ін.). Ці види гарантій прав та 

свобод людини можна вважати достатньо дослідженими, чого не можна сказати 

стосовно нормативно-правових правозахисних гарантій. Тому зосередимо свою 



53 
 

увагу саме на останніх, жодним чином не применшуючи та не нівелюючи значення 

інших гарантій.  

Під нормативно-правовими гарантіями в Україні слід розуміти норми КУ і 

законів, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких була надана нашою 

державою (зокрема Конвенції), та підзаконних НПА [342]. ЄСПЛ у своїх рішеннях 

вживає термінопоняття «закон», характеризуючи відповідність Конвенції 

національних нормативно-правових гарантій. При цьому слід зауважити, що, як 

відомо, це термінопоняття має в українській мові щонайменше три значення: 1) 

виключно закони України, що приймаються ВРУ; 2) НПА усіх вищих органів влади 

(глави держави (Президента України), Парламенту (ВРУ) та уряду (Кабінету 

міністрів України (надалі – КМУ)); 3) будь-які і всі НПА державних органів. У 

цьому дослідженні вказане термінопоняття вживатиметься у третьому з наведених 

його значень. Адже у деяких рішеннях ЄСПЛ нерідко фіксуються недоліки не тільки 

законодавчих, а й деяких інших нормативно-правових гарантій прав і свобод 

людини.  

Варто зазначити також, що саме нормативно-правові гарантії є домінуючими 

серед інших, оскільки від них залежить як правозастосування, так і правозастосовні 

акти. Належної якості нормативно-правові приписи сприятимуть усуненню 

недоліків у тому числі й правозастосовної діяльності, на які ЄСПЛ найчастіше 

звертає увагу у своїх рішеннях проти України. Відтак, належне реагування на 

висловлені Судом рекомендації щодо удосконалення національного законодавства 

допоможе мінімізувати й інші порушення нашою державою конвенційних прав. 

Відсутність таких гарантій може бути предметом звернення, зокрема, до 

ЄСПЛ, адже відповідальність держави є не лише внутрішньою, а й зовнішньою. 

Різновидом останньої і є конвенційні зобов’язання нашої держави. Серед іншого, 

відсутність або неефективність нормативно-правових гарантій правозахисту 

вважатиметься порушенням таких зобов’язань. З огляду на практичну значущість 

для реального здійснення, охорони та захисту прав і свобод людини нормативно-

правових правозахисних гарантій, необхідним видається подальше дослідження 
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форм, засобів, аспектів впливу на них практики ЄСПЛ як чинника їхнього 

удосконалення. 

Отже, перейдемо до більш детального розгляду означених питань. 

Впливом практики ЄСПЛ на національні нормативно-правові гарантії прав і 

свобод людини є позитивна правотворча реакція компетентного органу держави на 

висловлені ЄСПЛ рекомендації та вказівки щодо удосконалення таких гарантій.  

Загалом такий вплив як на правозахисні гарантії держав-учасниць Конвенції 

загалом, так і України зокрема важко переоцінити. А. Світ і Г. Келлер 

характеризують Конвенцію як авторитетне, динамічне, транснаціональне джерело 

права, включене державами-учасницями до національних правових систем, на які 

шляхом винесення рішень безумовно впливає ЄСПЛ як єдиний орган, здатний 

тлумачити Конвенцію [287, с. 30]. Поряд із цим науковці наголошують на трьох 

детермінантах, які уможливлюють такий вплив [287, с. 16-23]: 

1) юрисдикція ЄСПЛ. Так, ст. 35 Конвенції надає ЄСПЛ повноваження 

єдиного органу, здатного її тлумачити. Окрім цього, відповідно до теорії 

делегування, держави-учасниці Конвенції делегують ЄСПЛ певні повноваження, у 

контексті яких він отримує змогу допомагати їм «колективно контролювати самих 

себе». З одного боку, Високі Договірні Сторони зобов'язались виконувати остаточні 

рішення ЄСПЛ у справах щодо них, а з іншого – вони самі здійснюють контроль за 

таким виконанням, діючи в особі КМ РЄ; 

2) постійна завантаженість справами (так, згідно зі ст. 33, 34 Конвенції 

ЄСПЛ уповноважений розглядати справи як на підставі індивідуальних заяв, так і 

звернень Високих Договірних Сторін). Це дослідження, внаслідок специфіки його 

предмету, сконцентроване саме на індивідуальних заявах, подаючи які заявники 

створюють для ЄСПЛ своєрідне «вікно у функціонування тих чи інших 

національних правових інститутів». Таким чином, ЄСПЛ впливає на правові 

системи держав-учасниць Конвенції не з власної ініціативи, а у відповідь на 

стверджуване порушення Конвенції. Зрештою, як зазначають автори, така система 

стала жертвою своєї власної успішності: на цей момент ЄСПЛ не тільки має 

стабільну завантаженість, а просто переповнений зверненнями. Саме цією ситуацією 
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пояснюється те, що обставини аналізованих у наступних розділах справ відбувались 

набагато раніше, ніж Судом було ухвалено рішення по них; 

3) прецедентний характер рішень ЄСПЛ, який розглядається у двох 

аспектах: (а) як прецедент для самого ЄСПЛ та (б) як прецедент для держав-

учасниць Конвенції [333, с. 171]. Якщо щодо першого аспекту думки науковців 

більш-менш одностайні, то другий, як зазначалось вище, є дискусійним. Так, А. Світ 

та Г. Келлер вважають рішення ЄСПЛ прецедентом для держав-учасниць Конвенції, 

через який Суд, на основі принципу правової визначеності, структурує 

аргументацію заявників і держави-відповідача, обґрунтовує свої висновки та 

переконує держав-відповідачів дотримуватись його рекомендацій.  

Щодо останнього твердження, то ми будемо виходити з того, що практика 

ЄСПЛ є правотлумачним, а не нормативно-правовим прецедентом з огляду на те, що 

її положення застосовуються лише невід'ємно від конвенційних приписів. 

Відповідно до Віденської конвенції, практика застосування договору повинна 

враховуватися поряд із його контекстом. Відтак, практику Суду можна розглядати, 

зокрема, як джерело вдосконалення норм внутрішнього законодавства держав-

учасниць Конвенції. 

Наприклад, Б. Жупанчич розглядає можливості вдосконалення національних 

систем законодавства на основі рішень ЄСПЛ, спираючись на концепцію 

обов’язкової природи останніх [292]. Так, науковець зазначає, що de facto усі 

рішення Суду є обов’язковими для країн-учасниць РЄ, не зважаючи на те, проти 

якої держави вони винесені [291]. З іншого боку, de jure рішення ЄСПЛ обов’язкові 

лише для держави, у справах проти якої вони винесені. Ці два твердження 

співіснують таким чином, що обов’язковість de jure означає, що рішення, винесене 

проти держави, підлягає обов’язковому виконанню нею. Обов’язковість de facto, 

навпаки, передбачає невиконання конкретного рішення. Тобто, Україна не може 

виконати рішення проти іншої держави тому, що наша держава навіть не була 

стороною у справі, в якій воно було винесене (якщо це не був міждержавний спір: у 

такому разі така ситуація, що обидві держави були сторонами у справі, можлива). 

Однак, врахуванню підлягають правові позиції, висловлені в рішенні Суду, з метою, 
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зокрема, запобігання виникненню аналогічних ситуацій в інших державах. Такого 

висновку доходить і сам ЄСПЛ [181]. 

П. Пушкар наголошує на тому, що різні типи рішень ЄСПЛ чинять вплив на 

юридичну діяльність у тій чи іншій державі. Справді, ЄСПЛ не встановлює 

порушення державою конвенційних зобов’язань у кожній з розглядуваних справ, а 

також не кожна справа доходить до стадії постановлення рішення по суті, однак 

ухвали про неприйнятність заяви чи рішення, в яких не було констатовано 

порушення державою конвенційних зобов’язань, утверджують субсидіарну роль 

Суду щодо захисту прав і свобод людини на національному рівні [389, c. 44]. 

Науковець підкреслює також особливу вагу рішень по суті, в яких було встановлено 

порушення Конвенції, оскільки вони мають важливе значення для системи захисту 

прав та інтересів людини з огляду на два аспекти: а) заявник успішно захистив своє 

порушене право у міжнародній судовій установі та б) держава не змогла 

забезпечити це право заявника на національному рівні [389, c. 45]. У зв’язку із 

специфікою цього дослідження, до уваги братимуться лише рішення по суті, а саме 

ті, в яких ЄСПЛ не тільки визнав порушення Україною конвенційних зобов’язань, а 

й виявив недоліки нормативно-правових правозахисних гарантій. 

Практика ЄСПЛ впливає на вдосконалення нормативно-правових гарантій 

прав і свобод людини шляхом виявлення недоліків таких гарантій та надання 

державі-відповідачу вказівок чи рекомендацій щодо усунення цих недоліків. В. 

Косович розмежовує поняття недоліків, дефектів, деформацій та колізій НПА, 

визначаючи при цьому «недолік» як найбільш широкий термін [349, с. 14]. Так, 

недоліками НПА, на думку науковця, є внутрішні та зовнішні форми прояву 

недотримання вимог, неналежного використання засобів та невиконання правил 

нормотворчої техніки та технології, що знижують якість НПА [350]. Дозволимо собі 

частково не погодитись із цією позицією та визначити поняття «дефект» та 

«недолік» як тотожні. Академічний тлумачний словник української мови розуміє 

недолік, зокрема, як відхилення від норми, дефект; а дефект, у свою чергу, як ваду 

чи недолік [294]. Отже, пропонуємо вважати ці два поняття синонімами для 
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подальшого використання у дослідженні. Судова практика, зокрема практика ЄСПЛ, 

може слугувати одним із засобів подолання таких недоліків [351].  

Підсумовуючи наведене, можна зазначити, що недоліками національних 

нормативно-правових правозахисних гарантій, на які вказує ЄСПЛ, є внутрішні та 

зовнішні форми прояву недотримання вимог, неналежного використання 

національним законодавцем техніко-технологічних правил нормотворення, що 

знижують якість такої гарантії або унеможливлюють її застосування, на що у своїх 

рішеннях звертає увагу ЄСПЛ. 

Для досягнення мети дисертаційного дослідження було опрацьовано 589 

рішень ЄСПЛ у справах проти України [309]. З цього масиву рішень Суду було 

відібрано саме ті, які містять рекомендації щодо вдосконалення правозахисного 

законодавства в Україні. Їх нараховано 122, що становить приблизно 1/5 (20,7 %) від 

загальної кількості рішень Суду [391]. Однак така кількість рішень ЄСПЛ з 

рекомендаціями щодо вдосконалення національних нормативно-правових 

правозахисних гарантій не відповідає кількості видів законодавчих недоліків. Так, в 

одному рішенні ЄСПЛ може бути вказано на один або кілька недоліків, а один і той 

самий недолік може бути висвітлений не в одному, а в двох і більше рішеннях Суду. 

У ході їхнього опрацювання виявилось доцільним класифікувати встановлені 

законодавчі дефекти на групи за певними критеріями [307].  

За змістом порушеного конвенційного права недоліки нормативно-правових 

правозахисних гарантій, які зазначені в рішеннях ЄСПЛ, розподіляються наступним 

чином [391, с. 130-133]. 

Порушення права на свободу та особисту недоторканність (ст. 5 Конвенції) 

було визначено у 32 рішеннях, що становить 26,2 % від усіх рішень ЄСПЛ, в яких 

містилась критика українського правозахисного законодавства [281, с. 70]. 

Прикладом може слугувати рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук та Йонкало проти 

України» (2011), в якому констатувалось, що практика тримання обвинувачених під 

вартою без конкретного юридичного підґрунтя або за відсутності чітких норм, які б 

регулювали їхню ситуацію, – внаслідок чого вони можуть бути позбавлені свободи 

упродовж необмеженого часу без дозволу суду – є несумісною з принципами 
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юридичної визначеності, захисту від свавілля та принципом верховенства права, які 

«червоною ниткою проходять крізь Конвенцію» [242]. (Це та інші рішення будуть 

детальніше проаналізовані в наступних розділах дисертаційного дослідження). 

Недостатній захист права власності (ст. 1 Першого протоколу до Конвенції) 

був виявлений у 23 досліджених рішеннях (18,9 % від загальної кількості) [312, с. 

222]. 

Порушення права на справедливий суд (ст. 6 Конвенції) ЄСПЛ виявив у 12 

досліджених рішеннях (9,8 % від загальної кількості) [309, с. 240-243]. Наприклад, у 

рішенні у справі «Савіцький проти України» (2012) ЄСПЛ зазначив, що заявник 

зазнав труднощів при отриманні доступу до матеріалів справи, які були спричинені 

відсутністю в рамках національного законодавства відповідних гарантій. Так, 

Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. № 1001-05 (надалі – 

КПКУ 1960 р.) передбачав процедуру доступу потерпілих до матеріалів справи після 

закінчення її розслідування та за умови, що відповідні матеріали передано до суду 

для подальшого розгляду [25]. Отже, КПКУ 1960 р. належним чином не регулював 

питання доступу потерпілого або інших причетних осіб до матеріалів справи на 

більш ранніх стадіях провадження або у разі, якщо такі матеріали не були передані 

до суду для подальшого розгляду. Така ситуація істотно вплинула на ефективність 

процесу [250]. 

Конвенційну заборону катування (ст. 3 Конвенції) ЄСПЛ вважає порушеною у 

12 досліджених рішеннях (9,8 % від загальної кількості). При цьому, в аспекті саме 

нормативно-правових правозахисних гарантій Суд визнав порушення Україною 

такого права заявників не безпосередньо, а як наслідок порушення інших їхніх прав. 

Так, рішенням у справі «Байсаков та інші проти України» (2010) ЄСПЛ встановив, 

що заявники підлягатимуть політичному переслідуванню та катуванню в країні 

видачі (Казахстані) у зв’язку з можливістю такої видачі через недосконалість 

законодавства України про екстрадицію [203]. 

Порушення права на повагу до особистого та сімейного життя (ст. 8 

Конвенції) ЄСПЛ констатував у 7 рішеннях (5,7 % від загальної кількості). Позицію 

Суду з цього питання відображає, наприклад, рішення у справі «Сергій Волосюк 
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проти України» (2009), в якому зазначено, що перевірка кореспонденції в’язнів, 

здійснювана в автоматичному режимі на підставі правових норм, які сформульовані 

в досить загальній формі і які таким чином надають адміністрації місць позбавлення 

волі широкі дискреційні повноваження, суперечить Конвенції [253]. 

Порушення права на свободу вираження поглядів (ст. 10 Конвенції) було 

встановлено у 2 рішеннях ЄСПЛ (1,6 % від загальної кількості). Так, у рішенні 

«Редакція газети «Правоє дєло» і Штекель проти України» (2010) вказано, 

зокрема, що на час подій, викладених у справі, не існувало національних НПА 

стосовно державної реєстрації інтернет-видань і що, ЗУ «Про друковані засоби 

масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 р. № 2782-ХІІ та інші НПА, які 

регулюють сферу засобів масової інформації (надалі – ЗМІ) в Україні, не містили 

будь-яких положень про статус інтернет-видань або про використання інформації, 

отриманої з Інтернету. Також Суд виявив відсутність на національному рівні 

достатньої законодавчої бази, яка б дозволяла журналістам використовувати 

отриману з Інтернету інформацію без остраху наразитися на санкції, що серйозно 

перешкоджало пресі відігравати роль «сторожового пса суспільства» [246]. Отже, у 

цій справі ЄСПЛ констатував неправомірне втручання у свободу преси та, 

враховуючи недостатність у національному законодавстві належних гарантій для 

журналістів, які використовують інформацію, отриману з Інтернету, неможливість 

для заявників достатньою мірою передбачати наслідки своїх дій щодо публікації 

певних відомостей, здобутих в мережі Інтернет. 

Порушення права на подання індивідуальної заяви (ст. 34 Конвенції) було 

виявлено у 2 рішеннях ЄСПЛ (1,6 % від загальної кількості). Прикладом може 

слугувати справа «Василь Іващенко проти України» (2012), яка стосується надання 

родичам засудженого доступу до матеріалів справи для забезпечення йому 

можливості звернення до ЄСПЛ, де ЄСПЛ встановив, що хоча Уряд стверджував 

про те, що родичі заявника могли допомогти йому отримати копії документів, які 

були йому потрібні, він, однак, не пояснив процедури, згідно з якою мали діяти 

заявник та, наприклад, його брат, щоб останній міг отримати доступ до матеріалів 

справи заявника [208]. 
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Крім того, по одному рішенню ЄСПЛ проти України (кожне з них становить 

0,8 % від загальної кількості тих, в яких висловлені зауваження щодо національного 

законодавства) припадає на виявлення порушень таких конвенційних прав і свобод: 

- права на свободу зібрань та об’єднань (ст. 11 Конвенції). Так, рішення у 

справі «Корецький та інші проти України» (2008) вказує на те, що положення ЗУ 

«Про об’єднання громадян» від 16.06.1992 р. № 2460-ХІІ (чинного на час розгляду 

цієї справи), які регулюють реєстрацію об’єднань громадян, є «занадто розмитими, 

щоб бути достатньо передбачуваними для зацікавлених осіб», та надають 

державним органам занадто широкі межі розсуду у вирішенні питання, чи може 

певне об’єднання бути зареєстрованим [229]; 

- права на вільні вибори (ст. 3 Першого протоколу до Конвенції). У справі 

«Ковач проти України» (2008) ЄСПЛ висловив позицію, згідно з якою у ст. 70 ЗУ 

«Про вибори народних депутатів України» від 18.10.2001 р. № 2766-ІІІ перелічено 

події, виникнення яких під час виборів могло призвести до визнання голосування 

недійсним, тоді як положення ст. 72 регулювали порядок розгляду протоколів 

голосування і не мали безпосереднього стосунку до таких подій [228]. Водночас, не 

існувало жодного законодавчого положення чи національної практики, що 

пояснювали б, які саме чинники можна вважати «іншими обставинами», не 

передбаченими ст. 70, а також чи слід було вважати «іншими обставинами» ті, які не 

були передбачені ст. 70, і чи давало це можливість виборчим комісіям та судам (у 

разі оскарження таких рішень до судів) обійти формулювання ст. 70 через 

тлумачення «інших обставин» як таких, що включають обставини, передбачені цим 

положенням; 

- права на оскарження у кримінальних справах (ст. 2 Протоколу № 7 до 

Конвенції). У рішенні у справі «Христов проти України» (2009) ЄСПЛ зазначив, що 

перегляд постанови суду про накладення адміністративного (мотивацію щодо 

квіліфікації цієї справи Судом за відповідною статтею буде викладено у Розділі 3 

цього дослідження) стягнення міг ініціюватися або з огляду на протест, внесений 

прокурором, або з огляду на клопотання, подане головою суду вищого рівня, а отже 

така процедура не була безпосередньо доступною для сторони у справі, оскільки цій 
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стороні дозволялося лише звернутися до відповідних посадових осіб із проханням 

переглянути справу [264].  

Слід окремо звернути увагу на те, що найбільша кількість порушених 

конвенційних прав і свобод була зафіксована ЄСПЛ за досліджуваний період щодо 

права на ефективний засіб юридичного захисту (ст. 13 Конвенції) – у 52 його 

рішеннях (42,6 % від загальної кількості). У зв’язку з цим нагадаємо, що порушення 

означеного права, зазвичай, «прив’язуються» ЄСПЛ до порушення державою-

відповідачем іншого конвенційного права, для захисту якого, на погляд ЄСПЛ, 

забракло ефективних юридичних засобів. Наприклад, у рішенні у справі «Ухань 

проти України» (2008) ЄСПЛ вказав на відсутність ефективного засобу оскарження 

невідповідності умов тримання під вартою [261]. Притому Суд зазначив, що 

внаслідок відсутності у національному законодавстві ефективних та доступних 

засобів захисту за скаргами заявника щодо лікування та умов тримання під вартою 

Україна порушила свої конвенційні зобов’язання.  

Схожа позиція висловлена ЄСПЛ також у його рішеннях у справах «Яковенко 

проти України» (2008) [268], «Маленко проти України» (2009) [234] та низці інших. 

У справах «Вергельський проти України» (2009) [210] та «Биков проти України» 

(2009)[205] констатовано відсутність ефективних засобів юридичного захисту у 

скаргах на тривалість, відповідно, кримінального та цивільного провадження. 

Яскравим прикладом також є рішення ЄСПЛ у справі «Богатова проти України» 

(2010), де встановлено, що ефективні національні засоби для оскарження 

конституційності законодавчих положень відсутні, оскільки українська правова 

система не надає особі права безпосередньо звернутись до Конституційного Суду 

[206]. 

Недоліки нормативно-правових гарантій правозахисту за характером 

поділяються на: а) відсутність нормативно-правового припису, спрямованого на 

забезпечення та захист конвенційних прав і свобод та б) недосконалість існуючих 

гарантій. Дослідження рішень ЄСПЛ, в яких він вказує на такі дефекти, виявило, що 

повна відсутність необхідного законодавчого гарантування конвенційних прав і 

свобод була зафіксована ЄСПЛ у 97 рішеннях (79,5 % від загальної кількості 
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рішень, в яких зазначено, що законодавчі недоліки правозахисту є причиною 

порушення таких прав) [391, с. 133].  

Одним із показових прикладів такого різновиду недоліків може слугувати 

його рішення у справі «Гарькавий проти України» (2010), в якому він констатував, 

зокрема, те, що Уряд не навів жодних законодавчих положень, які б передбачали, 

навіть шляхом посилання, процедуру щодо тримання особи під вартою з метою 

екстрадиції або застосування інших міжнародно-правових заходів правової 

допомоги у кримінальних справах; а отже, затримання заявника упродовж 

оскаржуваного періоду не було належним чином законодавчо обґрунтованим ні з 

посиланням на КПКУ 1960 р.,  ні на інші НПА [212].  

Іншим різновидом розглядуваних недоліків є, як зазначалось вище, недостатня 

дієвість, недосконалість нормативно-правових правозахисних гарантій. Його 

виявлено у 34 рішеннях ЄСПЛ (27,9%). Для прикладу можна навести рішення ЄСПЛ 

у справі «Буряга проти України» (2010), в якому вказано, що національне 

законодавство про тримання під вартою регулює процесуальні заходи, які 

стосуються ознайомлення з матеріалами справи, процедури передання справи до 

суду та повернення справи на додаткове розслідування, але не наводить чітких 

правил щодо того, яким органом, на яких підставах та на який строк може бути 

продовжено такий запобіжний захід [207].  

Отже, саме відсутність необхідних законодавчих засобів правозахисту є 

найбільш поширеним дефектом законодавчого гарантування конвенційних прав і 

свобод. Цей висновок мав би орієнтувати національного законодавця, насамперед, 

на заповнення виявлених ЄСПЛ прогалин у законодавчому забезпеченні 

конвенційних прав і свобод. 

Третій критерій класифікації національних недоліків правозахисних гарантій 

стосується форми словесного викладу вміщених у рішеннях ЄСПЛ рекомендацій 

щодо покращення законодавчого гарантування конвенційних прав і свобод. За цим 

критерієм такі рекомендації розподіляються на два види: 1) прямі (коли ЄСПЛ 

текстуально, «відверто» формулює положення про необхідність прийняти чи 

змінити певний закон, щоб покращити юридичне гарантування права і свободи); і 2) 
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непрямі (коли подібної прямої вказівки у тексті рішення ЄСПЛ немає, але там 

зауважено, зазначено, так чи інакше, що чинне законодавство не дозволяє 

повноцінно гарантувати, захистити в Україні певне конвенційне право і свободу) 

[391, с. 133-134]. Дослідження виявило, що абсолютна більшість таких рекомендацій 

висловлюється Судом у, так би мовити, непрямій формі. І це зрозуміло, оскільки він 

формально не уповноважений Конвенцією надавати категоричні веління, «вказівки» 

законотворчого характеру державі-відповідачу, шануючи її суверенітет. (За 

винятком пілотних рішень, стосовно яких ЄСПЛ закріпив таке повноваження у 

своєму Регламенті).  

Прикладом може слугувати будь-яке положення з тих його рішень, де 

виявлено відсутність законодавчого регулювання певних правовідносин або ж 

неефективність існуючого регулювання. 

Проте зрідка ЄСПЛ все ж таки дозволяє собі використовувати й категорично 

зобов’язуючу форму викладу своїх висновків (навіть і не в пілотних рішеннях). Як 

приклад, можна навести його рішення у справі «Тросін проти України» (2012) [260]. 

В обставинах справи йшлось про те, що положення національного законодавства 

запроваджували автоматичні обмеження частоти та тривалості побачень для всіх 

засуджених до довічного позбавлення волі та не передбачали будь-якого рівня 

гнучкості при визначенні того, чи були такі суворі обмеження доцільними та дійсно 

необхідними у кожному конкретному випадку, навіть попри те, що вони 

застосовувались до осіб, засуджених до найсуворішої за кримінальним 

законодавством міри покарання. Суд вважав, що регулювання таких питань не 

повинно здійснюватись шляхом запровадження негнучких обмежень, та що держави 

мають розробити власні системи оцінювання пропорційності, які нададуть 

державним органам змогу збалансувати інтереси особи та держави й врахувати 

особливості кожного конкретного випадку.  

Четвертий критерій класифікації полягає у поділі виявлених ЄСПЛ недоліків 

нормативно-правових правозахисних гарантій за галузями законодавства. У ході 

дослідження встановлено, що за галузевим критерієм їх можна розподілити на такі 

види [309, с. 143]: 
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а) недоліки цивільного процесуального законодавства – констатовані ЄСПЛ у 

71 рішенні (що становить 58,2 % від усіх проаналізованих рішень);  

б) недоліки кримінального процесуального законодавства – у 48 рішеннях 

(39,3 %);  

в) недоліки цивільного права – у 29 рішеннях (23,8 %); 

г) недоліки кримінального права – у 20 рішеннях (16,4 %); 

ґ) недоліки конституційного права – у 3 рішеннях (2,5 %); 

д) недоліки адміністративного процесу – у 3 рішеннях (2,5 %); 

е) недоліки адміністративного права – у 2 рішеннях (1,6 %); 

є) недоліки конституційного процесу – в 1 рішенні (0,8 %). 

Окремо слід зазначити, що такий законодавчий дефект, як відсутність 

ефективного засобу захисту від надмірної тривалості провадження, зустрічається як 

в галузі цивільного, так і кримінального процесу (прикладом може слугувати 

рішення ЄСПЛ у справі «Ващенко проти України» (2008)) [209].  

Саме за критерієм поділу виявлених ЄСПЛ недоліків правозахисних гарантій 

за галузями та інститутами законодавства проводилось подальше дослідження 

реакції національного законодавця на рекомендації ЄСПЛ, відповідно до чого й 

структуровані наступні розділи роботи. 

Національний нормотворець може по різному реагувати на рекомендації щодо 

вдосконалення відповідних правозахисних гарантій, висловлені у рішеннях ЄСПЛ. 

Як зазначає А. Чубенко, така реакція може виявлятись у наступних діях 

законодавця: а) конкретизації існуючих приписів без зміни їхньої суті; б) повному 

відтворенні правової позиції ЄСПЛ у національному законодавчому акті; в) 

інкорпорації нової норми, яка випливає з практики ЄСПЛ, у національне 

законодавство [424, с. 59]. В. Завгородній пропонує наступні варіанти такої реакції: 

а) офіційне декларування наміру врахувати практику ЄСПЛ у нормотворчому 

процесі (наприклад, шляхом прийняття відповідного законопроекту); б) повне 

відтворення правової позиції, висловленої Судом, у процесі внесення змін до 

існуючого НПА; в) часткове врахування такої правової позиції; г) прийняття нового 

НПА [335, с. 11]. Вважаємо за необхідне виділити можливість ще такої реакції 
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національного законодавця на рекомендації ЄСПЛ, як скасування оспорюваного 

нормативно-правового припису в порядку так званої негативної правотворчості.  

Узагальнюючи викладені вище твердження, слід зазначити, що правотворча 

реакція на висловлені Судом рекомендації стосовно удосконалення національної 

системи законодавства може полягати у декларуванні наміру щодо внесення змін у 

чинне законодавство; частковому врахуванні правової позиції ЄСПЛ; повному 

відтворенні такої правової позиції. При цьому національний законодавець має у 

своєму арсеналі такі шляхи реалізації своїх намірів, як прийняття нових НПА; 

внесення змін до вже існуючих; скасування НПА чи окремих їхніх приписів.  

З огляду на диференціацію можливої правотворчої реакції законодавця на 

рекомендації чи вказівки ЄСПЛ, видається можливим виділити відповідні форми 

впливу практики Суду на вдосконалення законодавчих та інших нормативно-

правових гарантій прав і свобод людини. 

За способом такий вплив поділяється на: а) прямий та б) опосередкований. 

Так, Т. Нєшатаєва розмежовує дві форми впливу практики ЄСПЛ на законодавство: 

1) як жорсткого прецеденту (пілотні рішення ЄСПЛ) та 2) м’якого прецеденту (усі 

інші рішення Суду) [373, с. 55-57]. Таким чином, жорсткий прецедент чинить 

прямий вплив, а м’який – опосередкований. При цьому науковець наголошує на 

прецедентній природі практики ЄСПЛ. Дозволимо собі лише частково погодитись із 

такою позицією, беручи до уваги положення про те, що практика ЄСПЛ виступає не 

нормативно-правовим, а здебільшого правотлумачним прецедентом для держав-

учасниць Конвенції.  

Важливим інститутом для вдосконалення національного законодавства 

безумовно є прийняття ЄСПЛ пілотних рішень, в яких він вказує на суттєві недоліки 

системного та структурного характеру, виявлені ним у таких правових системах, та 

призупиняє подальший розгляд аналогічних справ до їхнього усунення [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. Як приклад можна навести пілотне рішення ЄСПЛ у 

відомій справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» (2010), яке ілюструє, що 

у зв’язку з існуванням в Україні практики (яка полягає як у бездіяльності органів 

виконавчої влади, браку бюджетних коштів, так і, зокрема, в наявності законодавчих 
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недоліків), несумісної із вимогами Конвенції, у сфері виконання рішень 

національних судів існує невирішена структурна проблема (пп. 81-87) [267]. У пп. 

90, 92 цього ж рішення ЄСПЛ наголошує, що вирішення такої проблеми потребує, 

зокрема, вжиття заходів щодо вдосконалення законодавчих положень, які 

регулюють інститут виконання судових рішень в Україні, а саме невідкладного 

запровадження реформ законодавства для узгодження його з висновками ЄСПЛ 

щодо розглядуваного питання. П. 94 зобов’язує Україну невідкладно (упродовж 

одного року з часу набуття рішенням статусу остаточного) запровадити на 

національному рівні засіб захисту від тривалого невиконання рішень національних 

судів. Розгляд аналогічних скарг був призупинений ЄСПЛ до виконання Україною 

заходів загального характеру, однак його було згодом поновлено через відсутність 

таких заходів [420, с. 18].  

Прикладом опосередкованого впливу практики Суду на вдосконалення 

національних нормативно-правових правозахисних гарантій може слугувати 

рішення ЄСПЛ у справі «Миханів проти України» (2009) [237]. Так, Суд зазначає, 

що адміністративні формальності, пов’язані зі звільненням особи з-під варти, не 

могли виправдати затримку звільнення тривалістю більше кількох годин, однак 

прямо не вказує саме на недолік нормативно-правових правозахисних гарантій. 

За юридичною природою нормативної підстави (джерела) впливу він 

поділяється на: а) національний та б) зарубіжний. Перший з них має місце тоді, коли 

джерелом впливу виступає практика ЄСПЛ проти тієї держави, яка вдосконалює 

свої нормативно-правові правозахисні гарантії на основі цієї практики. Що ж до 

другого виду, то деякі фахівці зауважують, що в окремих випадках не лише 

держава-відповідач вносить зміни до свого законодавства, беручи за основу рішення 

ЄСПЛ, а й інші держави-учасниці Конвенції, які не були сторонами у відповідних 

справах, розглядуваних ЄСПЛ [360, с. 122, 123]. Таким чином відбувається 

зарубіжний вплив, можливість якого можна обґрунтувати, спираючись на вже 

згадану концепцію обов’язкової природи рішень Суду. 

За онтичним (буттєвим) статусом впливу він поділяється на: а) реальний (на 

реально існуючий недолік нормативно-правових гарантій правозахисту) та б) 
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превентивний, потенційний (на можливий недолік законодавчих гарантій 

правозахисту). 

Реальний вплив має місце у разі, коли правотворча реакція відбувається на 

вже існуюче рішення Суду. Як приклад можна навести рішення ЄСПЛ у справі 

«Беляєв та Дігтяр проти України» (2012), яке стосувалось перегляду 

кореспонденції ув’язнених та осіб, які тримаються під вартою. Так, серед 

законодавчих недоліків, констатованих ЄСПЛ у цій справі, була відсутність у 

засудженої особи права на повідомлення її щодо змін, які вносились до змісту її 

вихідної кореспонденції внаслідок перегляду такої працівниками правоохоронних 

органів. Цей законодавчий недолік було усунуто з прийняттям Інструкції з 

організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах 

виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженої Наказом Мін’юсту від 

02.07.2013 р. № 1304/5 [60], яка визначає категорії листів, що підлягають вилученню 

з кореспонденції засуджених чи взятих під варту осіб, а також передбачає 

необхідність повідомлення таким особам про вилучення кореспонденції під 

особистий підпис із зазначенням мотивованих підстав. Отже, ЄСПЛ виявив 

вказаний законодавчий недолік у 2012 р., а нормотворча реакція на нього відбулась 

у 2013 р. 

Превентивний вплив практики ЄСПЛ на вдосконалення національних 

нормативно-правових правозахисних гарантій здійснюється тоді, коли рішення Суду 

з того чи іншого питання відсутнє, однак нормотворець, знаючи про необхідність 

удосконалення певного припису, діє, так би мовити, на випередження. Як приклад 

можна подати рішення ЄСПЛ у справі «Щокін проти України» (2011). Суд вказав на 

колізійність національного податкового законодавства, наголошуючи при цьому на 

множинності НПА, які регулювали, зокрема, податок з доходів фізичних осіб. 

Правотворча реакція на такий недолік законодавства відбулась з прийняттям 

Податкового кодексу України (надалі – ПКУ) від 02.12.2010 р. № 2755-VI [27], 

тобто тоді, коли вказана справа ще перебувала на розгляді ЄСПЛ. З наведеного 

можна зробити висновок, що національний законодавець вже уніфікував колізійні 
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положення, не очікуючи остаточного рішення ЄСПЛ з цього питання, а діючи «на 

випередження». 

За повнотою дій держави щодо здійснення заходів, необхідних для реалізації 

рекомендацій ЄСПЛ із вдосконалення національного законодавства з прав і свобод 

людини вплив практики Суду на національні нормативно-правові правозахисні 

гарантії поділяється на: а) завершений та б) незавершений. Перший з них має місце 

тоді, коли правотворча реакція на законодавчий недолік, виявлений ЄСПЛ, 

відбулась, і він був повністю або частково усунений. А другий полягає у намірі 

держави дотримуватись рекомендацій ЄСПЛ, який, однак, так і не був реалізований 

з тих чи інших причин. Так, прикладом незавершеного впливу можуть слугувати 

здійснені відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Гарнага проти України» (2013) 

спроби врегулювати можливість зміни по батькові як частини імені особи, які не 

були реалізовані, попри внесені до ВРУ два законопроекти із зазначеного питання.  

Метою ЄСПЛ є не покарання певної держави за недотримання конвенційних 

зобов’язань, а створення універсального європейського правового регулювання 

задля забезпечення прав і свобод людини незалежно від держави. Така мета не 

завжди досягається на практиці, адже прагнення як ЄСПЛ, так і держави-відповідача 

до вдосконалення системи законодавства не означає гарантію, що таке відбудеться. 

Нарешті, залежно від обсягу правовідносин, на врегулювання яких 

спрямований вплив практики ЄСПЛ, такий вплив можна розподілити на: а) 

загальний; б) галузевий; в) спеціальний. 

Запровадження механізму гармонізації національної системи законодавства із 

стандартами РЄ – один із доказів впливу практики ЄСПЛ, оскільки, як уже 

зазначалось, Україна визнала його юрисдикцію як обов’язкову для себе [8]. 

Практика ЄСПЛ здійснює загальний вплив на системи законодавства держав-

учасниць РЄ загалом та України зокрема у тих випадках, коли Суд визначає та 

характеризує певні основоположні принципи та категорії, на яких базується 

юридичне гарантування прав і свобод людини (такі, як «верховенство права», 

«юридична визначеність», «якість закону»). Загальний вплив практики ЄСПЛ на 

вдосконалення національних нормативно-правових правозахисних гарантій 
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відбувається також і в рамках Національної стратегії у сфері прав людини на період 

до 2020 року, затвердженої Указом Президента України від 25.08.2015 р. № 

501/2015 [63]. Відповідно до вказаної Стратегії, для удосконалення національної 

системи захисту прав і свобод людини братиметься до уваги й активно 

використовуватиметься, зокрема, практика ЄСПЛ. 

Галузевий вплив практики ЄСПЛ на національне законодавство має місце 

тоді, коли на її основі вдосконалюється нормативне регулювання окремо взятої 

галузі права чи законодавства. Наприклад, ст. 8, 9 Кримінального процесуального 

кодексу України від 13.04.2012 р. № 4651-VI (надалі – КПКУ 2012 р.) 

встановлюють, що як принцип верховенства права у кримінальному провадженні, 

так і кримінальне процесуальне законодавство мають застосовуватись із 

врахуванням практики Суду [23]. 

Спеціальний же вплив відображається у правотворчій реакції національного 

законодавця щодо вдосконалення регулювання конкретних правовідносин. 

Прикладом такого впливу може слугувати конкретизація положень виборчого 

законодавства на основі рішення ЄСПЛ у справі «Ковач проти України» (2008). 

Механізми впливу практики ЄСПЛ на вдосконалення національних 

нормативно-правових правозахисних гарантій відрізняються залежно від форм 

такого впливу.  

Реальний вплив у прямій формі забезпечується зовнішніми та внутрішніми 

засобами. Під зовнішніми засобами слід розуміти діяльність ЄСПЛ та КМ РЄ. 

Внутрішні засоби – це нормативно-правові приписи, що діють в кожній державі-

члені РЄ, без яких практика ЄСПЛ мала б радше декларативний характер. 

Відповідно до ст. 46 Конвенції, остаточні рішення Суду підлягають 

обов'язковому виконанню сторонами у справах, в яких вони були ухвалені (ч. 1). За 

ч. 2 цієї ж статті нагляд за виконанням такого рішення здійснюється КМ РЄ. 

Останній, у свою чергу, у разі відмови держави від виконання остаточного рішення 

Суду, після формального повідомлення держави, може звернутись до ЄСПЛ із 

питанням про додержання цією державою свого зобов'язання за ст. 46 Конвенції. 

Суд, якщо встановлює порушення ст. 46, передає справу КМ РЄ для визначення 
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необхідних до вжиття заходів. Також ЄСПЛ може не виявити порушення та 

передати справу КМ РЄ для її закриття.  

Однак ЄСПЛ, поважаючи суверенітет держав-учасниць Конвенції, не може 

перетворюватись на так звану четверту інстанцію, перебираючи на себе функції 

національних органів влади, навіть шляхом винесення пілотних рішень, а практика 

вирішення ним тих чи інших справ може лише визнаватись допоміжним 

інструментом для вдосконалення правових систем. Так, у ЄСПЛ нема повноважень 

для того, щоб визнавати норми національного законодавства недійсними внаслідок 

їх невідповідності Конвенції, однак він може давати рекомендації щодо 

вдосконалення правової системи тієї чи іншої держави, покладаючи їхнє виконання 

на добру волю самих держав [287, с. 22].  

В Україні можна виділити наступні внутрішні засоби забезпечення впливу 

практики Суду на вдосконалення національних нормативно-правових 

правозахисних гарантій. ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. № 3477-IV певною мірою 

конкретизує положення ч. 1 ст. 46 Конвенції, визначаючи, що виконанням рішення 

ЄСПЛ є вжиття з боку України заходів як індивідуального, так і загального 

характеру. П. а) ч. 2 ст. 13 згаданого Закону до заходів загального характеру 

зараховує, зокрема, внесення змін до чинного законодавства України та практики 

його застосування. Окрім цього, ст. 16 передбачає відповідальність за невиконання 

чи неналежне виконання рішень ЄСПЛ. Так, у ч. 4 ст. 382 Кримінального кодексу 

України від 05.04.2001 р. № 2341-III [22] (надалі – ККУ) задекларована кримінальна 

відповідальність службових осіб, зокрема, за умисне невиконання ними рішень 

ЄСПЛ. Однак ця норма виявилась недієвою на практиці. Як зазначає В. Налуцишин, 

вона була впроваджена штучно та покликана виконувати роль так званої політичної 

декларації, що підтверджує курс нашої держави на зближення з Європейським 

Союзом [368].  

Усі інші види реального впливу забезпечуються, головно, лише доброю волею 

самих держав, оскільки такі не мають обов'язку виконувати рішення, в яких вони не 

є сторонами. Проте, окрім доброї волі держави існує також внутрішній засіб 
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забезпечення такого впливу в рамках ЗУ «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. № 3477-IV [35]. 

Згідно зі ст. 19 орган представництва здійснює наступні заходи: 

1) юридичну експертизу всіх законопроектів, а також підзаконних 

нормативних актів, на які поширюється вимога державної реєстрації, на 

відповідність Конвенції, за результатами якої готує висновок (ч. 1); 

2) постійну та з розумною періодичністю перевірку чинних законів і 

підзаконних актів на відповідність Конвенції та практиці Суду, передовсім у сферах, 

що стосуються діяльності правоохоронних органів, кримінального провадження, 

позбавлення свободи (ч. 3). 

Необхідно зазначити також, що держава має бути зацікавлена у врахуванні 

рекомендацій ЄСПЛ щодо вдосконалення нормативно-правових правозахисних 

гарантій з метою уникнення множинності можливих скарг щодо неможливості 

забезпечення нею того чи іншого конвенційного права і, відповідно, пілотних 

рішень ЄСПЛ, що підриватиме її авторитет на міжнародній арені. 

Окрему увагу варто приділити превентивному впливу практики Суду на 

вдосконалення національних нормативно-правових правозахисних гарантій. Такий 

вплив не можна вважати забезпеченим ні зовнішніми, ні внутрішніми засобами, 

оскільки на момент його виникнення відсутнє рішення ЄСПЛ. Так, відповідно до ст. 

54-1 Регламенту ЄСПЛ, у разі якщо скарга не була визнана неприйнятною, голова 

Палати може прийняти рішення комунікувати (повідомити) таку скаргу чи її 

частину державі-відповідачу для отримання письмових зауважень по суті скарги, 

після чого витребувати зустрічні пояснення у заявника (п. 2) [12]. Як зазначається у 

науковій літературі, «комуніковані справи», в яких ще не постановлено рішення, 

мають важливе значення з огляду на гіпотетичне порушення Конвенції [389, c. 46]. 

Отже, превентивний вплив забезпечується поточною комунікацією відповідної 

держави з Судом, завдяки якій держава має можливість удосконалити національні 

нормативно-правові гарантії прав і свобод людини ще до постановлення 

остаточного рішення у справі проти неї. 
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Що ж до зарубіжного впливу, то він забезпечується лише доброю волею та 

ініціативою держави, яка прагне узгодити своє законодавство із практикою ЄСПЛ. 

У держави, окрім бажання гармонізувати своє законодавство згідно з європейськими 

стандартами, може виникати ще й суто економічна мотивація, оскільки доцільніше 

витратити кошти на реформу національних нормативно-правових правозахисних 

гарантій на основі правових позицій Суду, постановлених у справах проти інших 

держав, ніж на компенсацію у разі вирішення аналогічної справи на користь 

заявника.  

Загалом, значення практики ЄСПЛ для вдосконалення національних 

нормативно-правових правозахисних гарантій важко переоцінити. Однак, варто 

вказати, що вплив практики ЄСПЛ на систему законодавства України може мати як 

сильні, так і слабкі сторони. Також він може відкривати перед державою певні 

можливості, проте він не позбавлений загроз. 

Сильними сторонами такого впливу можна вважати те, що Конвенція є одним 

із найважливіших міжнародних договорів України у сфері забезпечення прав і 

свобод людини, а ЄСПЛ – наднаціональна установа, уповноважена здійснювати 

контроль за виконанням державами конвенційних зобов'язань. Будучи 

забезпеченими контролюючою інстанцією, приписи Конвенції набувають реального, 

а не декларативного значення. Окрім цього, практика ЄСПЛ – єдиний інструмент 

тлумачення конвенційних приписів. Правові позиції Суду, висловлені в його 

рішеннях, узгоджують загальні норми Конвенції з реаліями сьогодення. Позитивний 

аспект впливу практики ЄСПЛ на законодавство України полягає також у 

можливостях вдосконалення останнього в напрямі його гуманізації та узгодження з 

рекомендованими єворпейськими стандартами прав і свобод людини.  

Водночас, вплив практики ЄСПЛ на нормативно-правові правозахисні гарантії 

в Україні має свої слабкі сторони. Суд нерідко уникає чітких формулювань при 

викладі змісту недоліку нормативно-правових гарантій, що може ускладнювати їхнє 

виявлення та подальше впровадження рекомендацій ЄСПЛ. Однак держави мають 

змогу робити висновки щодо можливостей вдосконалення нормативно-правових 

правозахисних гарантій на основі аналізу усієї рубрики «Оцінка Суду» рішень 
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ЄСПЛ. Ще однією слабкою стороною впливу практики ЄСПЛ на вдосконалення 

нормативно-правових гарантій в Україні може вважатись відсутність обов'язковості 

рекомендацій Суду, висловлених не в пілотних рішеннях. Як видається, Суд, 

поважаючи сувернітет держав-членів РЄ, не може робити прямих вказівок щодо 

вдосконалення їхнього законодавства, а можливості врахування непрямих 

рекомендацій покладаються на добру волю та розсуд самих держав. 

Із викладеного вище вважаємо можливим визначити також ймовірну загрозу, 

яка вбачається із впливу практики ЄСПЛ на національну систему законодавства. Як 

уже зазначалось, у науковій літературі існує думка, що держави-учасниці РЄ певним 

чином обмежують свій сувернітет на користь визнання обов'язковими рішень ЄСПЛ 

[345, c. 14]. Варто наголосити, що Суд дає прямі вказівки щодо вдосконалення 

національних нормативно-правових правозахисних гарантій тільки в крайніх 

випадках – у разі існування певних системних чи структурних проблем (пілотні 

рішення). У всіх інших випадках ЄСПЛ лише констатує недоліки таких гарантій, а 

можливості їхнього виправлення залишаються на розсуд самої держави.  

Незважаючи на викладену вище загрозу, вдосконалення нормативно-правових 

правозахисних гарантій в Україні відкриває перед нашою державою певні 

можливості, а саме: утвердження її позитивного іміджу на міжнародній арені [318, с. 

54]. 

Відтак, можливі слабкі сторони та загрози впливу практики ЄСПЛ на 

нормативно-правові правозахисні гарантії в Україні нівелюються його сильними 

сторонами та можливостями, які він відкриває перед державою. Означений вплив 

сприяє гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами прав 

і свобод людини. 

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Практикою ЄСПЛ запропоновано вважати обов’язкові як для самого ЄСПЛ, 

так і для держав-учасниць Конвенції правові позиції щодо застосування норм 
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Конвенції до конкретних суспільних відносин, викладені ЄСПЛ у його рішеннях, які 

мають використовуватися при вирішенні аналогічних справ. Практика ЄСПЛ є 

комплексним явищем. Її можна розглядати не тільки як джерело конкретизації 

конвенційних норм, а й як джерело вдосконалення норм внутрішнього 

законодавства держав-учасниць Конвенції. 

2. Впливом практики ЄСПЛ на національні нормативно-правові гарантії прав і 

свобод людини є позитивна правотворча реакція компетентного органу держави на 

висловлені ЄСПЛ рекомендації та вказівки щодо удосконалення таких гарантій. 

3. Дослідження зосереджено на тих рішеннях ЄСПЛ у справах проти України, 

де Суд рекомендує державі звернути увагу на вдосконалення національних 

нормативно-правових правозахисних гарантій. Встановлено, що за досліджуваний 

період частка таких рішень становить 1/5 від загальної кількості. 

4. Кількісні показники рішень ЄСПЛ, у яких виявлено недоліки національних 

нормативно-правових гарантій у сфері захисту прав і свобод людини, та самих 

недоліків співвідносяться наступним чином: а) один недолік законодавства 

висвітлений в одному рішенні; б) кілька недоліків законодавства знайшли 

відображення в одному рішенні; в) один недолік законодавства проілюстрований 

кількома рішеннями. 

5. Виявлені ЄСПЛ недоліки національних нормативно-правових 

правозахисних гарантій класифіковано за такими критеріями: 1) характер означених 

недоліків (відсутність норми, спрямованої на забезпечення та захист конвенційних 

прав і свобод, або неефективність існуючих нормативно-правових гарантій таких 

прав і свобод); 2) зміст (за статтею Конвенції) конвенційного права і свободи, які б 

мали бути забезпечені відповідними законодавчими нормами (право на свободу та 

особисту недоторканність; захист власності; право на справедливий суд; заборона 

катування; право на повагу до особистого та сімейного життя; свобода вираження 

поглядів; свобода зібрань та об’єднань; право на подання індивідуальної заяви; 

право на вільні вибори; право на оскарження у кримінальних справах; право на 

ефективний засіб юридичного захисту); 3) вербальна форма виразу рекомендацій 

ЄСПЛ з усунення недоліків нормативно-правових гарантій конвенційних прав і 



75 
 

свобод (прямі та непрямі рекомендації); 4) галузевий критерій стосовно 

національних галузей права (недоліки галузей публічного права та приватного 

права). 

6. Вплив практики ЄСПЛ на вдосконалення нормативно-правових гарантій 

поділяється на наступні види: 1) за способом впливу: а) прямий; б) непрямий; 2) за 

юридичною природою нормативної підстави (джерела) впливу: а) національний та 

б) зарубіжний; 3) за онтичним (буттєвим) статусом впливу: а) реальний та б) 

превентивний; 4) за повнотою дій держави щодо здійснення заходів, необхідних для 

реалізації рекомендацій ЄСПЛ із вдосконалення національного законодавства з прав 

і свобод людини: а) завершений; б) незавершений; 5) залежно від обсягу 

правовідносин, на врегулювання яких спрямований вплив практики ЄСПЛ: а) 

загальний; б) галузевий; в) спеціальний.  

7. Існують особливі механізми впливу практики ЄСПЛ на вдосконалення 

національних нормативно-правових правозахисних гарантій, залежно від тієї чи 

іншої форми такого впливу: а) реальний вплив у прямій формі забезпечується 

зовнішніми (діяльність ЄСПЛ та КМ РЄ) та внутрішніми (нормативно-правові 

приписи, що діють в кожній державі-члені РЄ) засобами; б) усі інші види реального 

впливу забезпечуються доброю волею самих держав та приписами ЗУ «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 

щодо проведення експертизи законопроектів та періодичних перевірок чинних НПА 

на відповідність Конвенції та практиці ЄСПЛ; в) превентивний вплив 

забезпечується поточною комунікацією відповідної держави з Судом; г) зарубіжний 

вплив забезпечується лише доброю волею та ініціативою держави, яка прагне 

узгодити своє законодавство з європейськими стандартами прав і свобод людини.  
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РОЗДІЛ 3. МОЖЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ВІДПОВІДНО 

ДО ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ, 
ВИСЛОВЛЕНИХ У РІШЕННЯХ ПРОТИ УКРАЇНИ, В ПУБЛІЧНО-

ПРАВОВИХ ГАЛУЗЯХ ТА ІНСТИТУТАХ 

 

 

3.1. Конституційне право 

 

Недоліки законодавства України про вибори. Своїм рішенням у справі «Ковач 

проти України» (2008) [228] ЄСПЛ виявив низку дефектів національного 

законодавства про вибори, а саме чинного на час розглядуваних у справі подій ЗУ 

«Про вибори народних депутатів України» від 18.10.2001 р. № 2766-ІІІ [30]. ЄСПЛ 

вказує на порушення Україною ст. 3 Першого Протоколу до Конвенції, яка 

передбачає зобов’язання країн-учасниць Конвенції «проводити вільні вибори … в 

умовах, які забезпечують вільне вираження думки народу у виборі законодавчого 

органу». 

Першим таким недоліком можна вважати законодавче положення, згідно з 

яким, коли виявлялося, що одна особа проголосувала більше ніж один раз, 

голосування на виборчій дільниці могло бути визнане недійсним лише в разі, якщо 

кількість зіпсованих бюлетенів перевищувала 10 % від загальної кількості поданих 

голосів (п. 58 згаданого рішення ЄСПЛ) [305, с. 5-7].  

У ст. 70 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» 2001 р. вказано, що 

дільнична виборча комісія (надалі – ДВК) може визнати голосування на виборчій 

дільниці в багатомандатному та (або) одномандатному округах недійсним у разі 

встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо 

достовірно встановити результати волевиявлення виборців, а саме за наявності лише 

таких обставин, як, зокрема, незаконного голосування (вкидання виборчого 

бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, 

передбачених цим Законом; голосування особами, які не мають права голосу; 
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голосування особами, які не включені до списку виборців по виборчій дільниці або 

включені до нього безпідставно; голосування особою більше ніж один раз) у 

кількості, що перевищує 10 % кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на 

виборчій дільниці у відповідному окрузі (п. 1 ч. 1).  

За ЗУ «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 р. № 4061-VI 

[30] названий відсоток був зменшений з 10 % до 5 % (п. 1 ч. 1 ст. 92), що, безумовно, 

вказує на те, що зазначений недолік національним законодавцем врахований при 

прийнятті ЗУ «Про вибори народних депутатів України» 2011 р., хоча і не повністю, 

оскільки визнати голосування на виборчій дільниці недійсним за згаданою 

підставою все одно можливо лише, якщо випадки незаконного голосування 

становлять певний відсоток від загальної кількості бюлетенів.  

Також ЄСПЛ у згаданому рішенні був виявлений законодавчий недолік 

іншого характеру. Він полягав у відсутності чіткості у формулюваннях статті ЗУ 

«Про вибори народних депутатів України» 2001 р., яка стосувалась порядку 

прийняття та розгляду документів ДВК окружною виборчою комісією (надалі – 

ОВК) [305, с. 6].  

Так, ч. 12 ст. 72 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» 2001 р. 

передбачала, що у разі виявлення ОВК на відповідній виборчій дільниці обставин, 

що дозволяють визнати голосування на певній дільниці недійсним, чи інших 

обставин, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати 

волевиявлення виборців на виборчій дільниці, ОВК може прийняти рішення про 

визнання голосування на виборчій дільниці в багатомандатному та (або) 

одномандатному округах недійсним. Натомість ЄСПЛ зазначає, що не існувало 

жодного законодавчого положення чи національної практики, що пояснювали б, які 

саме чинники можна вважати «іншими обставинами». Зокрема, незрозуміло, чи слід 

було вважати «іншими обставинами» ті, які не були передбачені ст. 70 вказаного 

Закону, і чи давало це можливість виборчим комісіям та судам (у разі оскарження 

таких рішень до судів) обійти формулювання цієї статті через тлумачення «інших 

обставин» як таких, що включають обставини, передбачені цим положенням. Крім 

того, у ст. 70 було наведено вичерпний (беручи до уваги слово «лише», вжите 
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законодавцем при переліку підстав для визнання голосування недійсним) перелік 

подій, виникнення яких під час виборів могло призвести до визнання голосування 

недійсним, тоді як положення ст. 72 регулювали порядок розгляду протоколів 

голосування і не мали безпосереднього стосунку до таких подій (п. 58).  

На відміну, ЗУ «Про вибори народних депутатів України» 2011 р. передбачає, 

що ОВК може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці 

недійсним лише у разі виявлення при повторному підрахунку голосів виборців на 

відповідній виборчій дільниці обставин, аналогічних тим, при яких таке голосування 

може бути визнаним недійсним ДВК (ч. 16 ст. 94).  

Із змісту наведеної статті можна зробити висновок, що національний 

законодавець при прийнятті ЗУ «Про вибори народних депутатів України» 2011 р. 

встановив нову процедуру визнання результатів голосування недійсними ОВК, 

відмовившись від використання такого формулювання, як «інші обставини». Так, за 

наявності для цього підстав, передбачених у ч. 10 ст. 94 вказаного Закону, ОВК 

може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 

виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та 

(або) одномандатному окрузі. У разі, якщо при повторному підрахунку голосів 

виборців буде виявлено подію, яка слугує підставою для визнання результатів 

голосування недійсними ДВК, ОВК може прийняти таке рішення. А отже, 

розглянутий вище законодавчий недолік можна вважати усунутим. 

Відсутність такої ознаки, як «передбачуваність» певних положень ЗУ «Про 

об’єднання громадян» від 16.06.1992 р. № 2460-ХІІ [80] (чинного на час розгляду 

аналізованої справи), а саме щодо регулювання відмови в реєстрації такого 

об’єднання, ЄСПЛ констатував у своєму рішенні «Корецький та інші проти 

України» (2008) [229].  

Так у ст. 16 цього Закону вказано, що у реєстрації об'єднанню громадян може 

бути відмовлено, якщо його назва, статутний або інші документи, подані для 

реєстрації об'єднання, суперечать вимогам законодавства України.  

У згаданому рішенні ЄСПЛ зазначив, що названий Закон не визначає, чи 

стосується таке положення лише змістової невідповідності мети та напрямів 
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діяльності об’єднання вимогам закону, зокрема з огляду на підстави обмеження 

утворення та діяльності об’єднань, що містяться в ст. 4 цього ж Закону, яка 

передбачає, що не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об’єднань 

громадян забороняється у судовому порядку, коли їхньою метою є: зміна шляхом 

насильства конституційного ладу і в будь-якій протизаконній формі територіальної 

цілісності держави; підрив безпеки держави у формі ведення діяльності на користь 

іноземних держав; пропаганда війни, насильства чи жорстокості, фашизму та 

неофашизму; розпалювання національної та релігійної ворожнечі; обмеження 

загальновизнаних прав людини, чи також текстуальної невідповідності статуту 

відповідним положенням законодавства.  

З огляду на зміни до тексту статуту, на яких наполягав орган державної влади, 

який відмовився провести реєстрацію об’єднання громадян у випадку заявників, 

ЄСПЛ зауважив, що таке положення Закону дозволяє досить широке тлумачення та 

може розумітись як таке, що забороняє будь-який відступ від відповідних 

національних норм, що регулюють діяльність об’єднань. Відтак, ЄСПЛ наголосив, 

що положення ЗУ «Про об’єднання громадян», які регулюють реєстрацію об’єднань 

громадян, є занадто розмитими, щоб бути достатньо «передбачуваними» для 

зацікавлених осіб, та надають державним органам занадто широкі межі розсуду у 

вирішенні питання, чи може певне об’єднання бути зареєстрованим (п. 48). Хоча 

заявники мали право оскаржити відмову їм у реєстрації до суду, однак така 

процедура судового перегляду не могла стати на заваді свавільній відмові у 

реєстрації.  

З прийняттям нової редакції ЗУ «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р. 

№ 4572-VI підстави відмови у реєстрації громадських об’єднань були вказані у ст. 

12 [54]. Так, відмова у реєстрації громадського об'єднання допускалася за наявності, 

зокрема, такої підстави, як наявність у статуті та рішеннях, відображених у 

протоколі про утворення громадського об'єднання, положень, що не відповідають 

КУ.  

Із внесенням змін 26.11.2015 р. до низки законодавчих актів названа стаття 

була виключена із ЗУ «Про громадські об’єднання» [44]. На цей час підстави 
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відмови у реєстрації громадського об’єднання регулюються ЗУ «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» 

від 15.05.2003 р. № 755-ІV [56], у п. 5 ч. 1 ст. 28 якого зазначено таку підставу для 

відмови у державній реєстрації, як суперечність документів вимогам Конституції та 

законів України. 

Таким чином, жодним із законодавчих актів, які продовжують свою дію після 

втрати чинності ЗУ «Про об’єднання громадян» 1992 р., така підстава, як відмова у 

державній реєстрації у зв’язку із невідповідністю документів об’єднання 

Конституції та законам України не була конкретизована. А отже, аналізований 

законодавчий дефект не був врахований національним законодавцем. 

Непоширення імунітету журналістів від цивільної відповідальності за дослівне 

відтворення матеріалу, опублікованого у пресі, на відтворення матеріалу з інтернет-

джерел, які не зареєстровані згідно із ЗУ «Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні» від 16.11.1992 р. № 2782-ХІІ [57]. У цьому випадку ЄСПЛ 

констатував порушення Україною своїх зобов’язань за ст. 10 Конвенції, яка захищає 

право на свободу вираження поглядів. 

За матеріалами рішення ЄСПЛ у справі «Редакція газети «Правоє дєло» та 

Штекель проти України» (2011), 19.09.2003 р. газета «Правоє дєло» опублікувала 

анонімний лист, написаний, як стверджувалося, працівником Служби безпеки 

України, який було завантажено з веб-сайту новин [246]. Лист містив твердження, 

що посадові особи Управління Служби безпеки України в Одеській області причетні 

до незаконних і корупційних дій та, зокрема, мають зв’язки з членами організованих 

злочинних угруповань. До листа додавалися коментарі від імені редакції, в яких 

вона формально дистанціювалася від змісту матеріалу (пп. 6, 60). Заявники 

стверджували у суді, що вони не несуть відповідальності за точність інформації, яка 

містилася в опублікованому ними матеріалі, оскільки вони відтворили без зміни 

матеріал, опублікований в іншому джерелі. Публікація містила посилання на 

джерело та супроводжувалася коментарем, у якому було роз’яснено позицію 

редакції стосовно матеріалу; також у ній містилося адресоване відповідним особам 

та органам запрошення надсилати свої коментарі.  
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Національні суди не знайшли підстав для звільнення заявників від цивільної 

відповідальності на підставі ст. 42 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні», яка передбачає, що редакція, журналіст не несуть 

відповідальності за публікацію відомостей, які не відповідають дійсності, 

принижують честь і гідність громадян і організацій, порушують права і законні 

інтереси громадян або становлять зловживання свободою діяльності друкованих 

засобів масової інформації (надалі – ЗМІ) і правами журналіста, якщо, зокрема, ці 

відомості є дослівним відтворенням матеріалів, опублікованих іншим друкованим 

ЗМІ, з посиланням на нього, оскільки веб-сайт, на який вони посилалися, не був 

друкованим ЗМІ (згідно зі ст. 1 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні» під друкованими ЗМІ (пресою) в Україні розуміються періодичні 

і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з 

періодичністю один і більше номерів (випусків) упродовж року на підставі 

свідоцтва про державну реєстрацію), зареєстрованим у порядку, встановленому ст. 

11 і 12 зазначеного Закону.  

Згідно із наведеним визначенням інтернет-ЗМІ формально володіють 

ознаками друкованих ЗМІ, однак їх не можна вважати «виданнями». Відповідно до 

п. 9 ст. 1 ЗУ «Про видавничу справу» від 05.06.1997 р. № 318/97-ВР [32] під 

виданням слід розуміти твір (документ), що, зокрема, відповідає вимогам 

національних стандартів, інших нормативних документів з питань видавничого 

оформлення, поліграфічного і технічного виконання. Оскільки для інтернет-ЗМІ такі 

вимоги не застосовуються, то вони не є друкованими ЗМІ та обов’язковій реєстрації 

не підлягають. А отже, редакцію чи журналіста, які опублікують негативні 

відомості, що не відповідають дійсності, неможливо звільнити від цивільної 

відповідальності на підставі того твердження, що такі відомості були попередньо 

опубліковані в інтернет-ЗМІ. 

У своєму рішенні ЄСПЛ зауважив, що на час розгляду справи не існувало 

національних нормативних актів стосовно державної реєстрації інтернет-видань і 

що ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та інші 

нормативні акти, які регулюють сферу ЗМІ в Україні, не містили жодних положень 
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про статус інтернет-видань або використання інформації, отриманої з інтернету (п. 

62). ЄСПЛ зазначив, що інтернет як інформаційний і комунікаційний інструмент 

дуже відрізняється від друкованих ЗМІ, особливо у тому, що стосується здатності 

зберігати та передавати інформацію. Електронна мережа, яка обслуговує мільярди 

користувачів у всьому світі, не є і потенційно не буде об’єктом такого ж 

регулювання та засобів контролю. Ризик завдання шкоди здійсненню та 

використанню прав і свобод людини, зокрема права на повагу до приватного життя, 

який становлять інформація з інтернету та комунікація в ньому, є безумовно вищим, 

ніж ризик, який походить від преси.  

Тому підходи, які регулюють відтворення матеріалу з друкованих ЗМІ та 

інтернету, можуть відрізнятися. Останній, безперечно, має коригуватися з 

урахуванням притаманних цій технології рис для того, щоб забезпечити захист 

людських прав і свобод та сприяння їм. Однак, беручи до уваги роль, яку відіграє 

інтернет у контексті професійної діяльності ЗМІ, та його важливість для загального 

здійснення права на свободу вираження поглядів, ЄСПЛ вважає, що відсутність на 

національному рівні достатньої законодавчої бази, яка б дозволяла журналістам 

використовувати отриману з інтернету інформацію без остраху наразитися на 

санкції, серйозно перешкоджає пресі відігравати свою роль «сторожового пса 

суспільства». На думку ЄСПЛ, повне виключення такої інформації зі сфери 

застосування законодавчих гарантій журналістських свобод може саме по собі 

спричинити неправомірне втручання у свободу преси, гарантовану ст. 10 Конвенції 

(пп. 63, 64 вказаного рішення ЄСПЛ).  

Отже, ЄСПЛ доходить висновку, що, враховуючи недостатність у 

національному законодавстві належних гарантій для журналістів, які 

використовують інформацію, отриману з інтернету, заявники не могли достатньою 

мірою передбачати наслідки, до яких могла призвести оскаржувана публікація. Це 

дає підставу вважати, що вимогу щодо законності обмеження права, закріплену в ч. 

2 ст. 10 Конвенції (право на свободу вираження поглядів), дотримано не було (п. 66 

рішення Суду).  
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Безумовно, із розвитком нових технологій змінюються також і права людини 

на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. 

Сучасний стан розвитку мережі інтернет дозволяє реалізовуватися свободі слова і 

думки, а також забезпечує швидку передачу необмеженому колу осіб інформації, 

проте чинне законодавство не містить визначення поняття, яке відповідає ЗМІ в 

мережі інтернет, а також спеціального НПА, який би визначав їхній статус, порядок 

створення та засади діяльності [351].  

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. № 1280-ІV, 

інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана 

глобальним адресним простором та базується на інтернет-протоколі, визначеному 

міжнародними стандартами [107]. Як стверджують Б. Червак та І. Радзієвський, до 

основних напрямів політики в інформаційній сфері належить надання статусу ЗМІ 

веб-ресурсам вітчизняного сегмента інтернет [421].  

ЗУ «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-ХІІ [74] у редакції, чинній на 

час обставин справи, передбачав, що порядок створення (заснування) та організації 

діяльності окремих ЗМІ визначався законодавчими актами про ці засоби (ч. 4 ст. 20). 

У поточній редакції таке положення відсутнє (ст. 22). Умовою діяльності в Україні 

друкованих ЗМІ є їхня державна реєстрація (ст. 11 ЗУ «Про друковані засоби 

масової інформації (пресу) в Україні»). Для здійснення телерадіомовлення 

необхідно отримати відповідну ліцензію (ст. 23 ЗУ «Про телебачення і 

радіомовлення» від 21.12.1993 р. № 3759-ХІІ [105]). Правовий статус ЗМІ в мережі 

інтернет, а також порядок їхнього функціонування та легалізації (реєстрації або 

ліцензування) потребує визначення на законодавчому рівні. Відповідному 

правовому регулюванню має передувати дослідження та узагальнення міжнародного 

досвіду [351]. 

Необхідно підкреслити, що сьогодні інтернет став більш важливим джерелом 

інформації, ніж періодичні друковані ЗМІ. Можливість доступу до мережі інтернет 

дозволяє ознайомлюватися з новинами за допомогою електронних версій звичайних 

газет, телепередач або спеціалізованих сайтів. Існування власних сторінок 

друкованих та аудіовізуальних ЗМІ у мережі інтернет робить інформаційні ресурси 
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доступними майже з кожної точки світу упродовж 24 годин на добу. А отже, такі 

сторінки отримали правове регулювання. Так, у ч. 3 ст. 1 ЗУ «Про друковані засоби 

масової інформації (пресу) в Україні» вказано, що друковані видання можуть 

включати до свого складу інші носії інформації, розповсюдження яких не 

заборонено чинним законодавством України, якими і можуть бути, зокрема, 

офіційні сторінки друкованих ЗМІ у мережі інтернет. 

Відповідно до п. 8 ст. 3 Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку 

національної складової глобальної інформаційної мережі інтернет та забезпечення 

широкого доступу до цієї мережі в Україні» від 31.07.2000 р. № 928 [71], КМУ 

доручено підготовку законопроекту з питання особливостей діяльності ЗМІ, 

створення, одержання, використання, поширення та зберігання інформації, 

забезпечення охорони інтелектуальної власності та авторського права у мережі 

інтернет. Хоча КМУ неодноразово ініціювалася підготовка проектів НПА з питань 

регулювання правовідносин під час розповсюдження інформації в українському 

сегменті інтернет, проте, враховуючи специфіку питання, такий закон не прийнятий 

і досі [351].  

В аналітичній записці «Інтернет-ЗМІ в Україні: проблеми визначення 

нормативно-правового статусу та врегулювання діяльності» Національного 

інституту стратегічних досліджень при Президентові України [121] запропоновано з 

метою врегулювання питань щодо діяльності інтернет-ЗМІ підготувати проект 

закону «Про засоби масової інформації в мережі інтернет» відповідно до 

міжнародних принципів та стандартів у цій сфері. Серед його положень 

пропонується передбачити наступне: визначення правового статусу та принципів 

діяльності інтернет-ЗМІ як нового, нетрадиційного ЗМІ; визначення порядку 

реєстрації інтернет-ЗМІ в Україні; визначення прав та обов’язків вітчизняних та 

зарубіжних суб’єктів інформаційних відносин в національному сегменті мережі 

інтернет; недопущення попередньої та пост-фактумної цензури інтернет-ЗМІ; захист 

авторських, суміжних та інших виключних прав на об'єкти інтелектуальної 

власності, що розміщені в інтернет-ЗМІ; визначення понять «матеріали 

протизаконного змісту» та «матеріали засудливого змісту» (за прикладом 
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Європейського Союзу); запобігання розповсюдженню та встановленню правової 

відповідальності за створення та розповсюдження матеріалів протизаконного змісту 

в інтернет-ЗМІ; визначення широких механізмів саморегулювання діяльності 

інтернет-ЗМІ [121]. 

Щодо закордонної практики вирішення цього питання, то у багатьох країнах 

правовий статус інтернет-ЗМІ прирівнюється до традиційних ЗМІ. Так, 

законодавець Угорщини включає інтернет до переліку ЗМІ [114]. Аналогічна 

позиція закріплена у відповідному законодавстві Азербайджану [117] та Казахстану 

[119]. За законодавством Вірменії ЗМІ поділяються на групи, серед яких інтернет-

ЗМІ надається статус мережевих [116]. Хоча законодавчими актами Білорусі прямо 

не закріплений статус інтернет-ЗМІ, однак з їхнього змісту можна зробити висновок, 

що інтернет-ЗМІ прирівняні до традиційних [118]. У Росії діяльність інтернет-ЗМІ 

регулюється міждержавним стандартом «Електронні видання. Основні різновиди та 

вихідні дані» [115].  

Країни англо-саксонської системи права прирівнюють інтернет-ЗМІ до 

традиційних шляхом судової практики. Як зазначає В. Іванов, деякі суди США 

прийняли рішення вважати провайдерів видавцями, що встановлює їхню 

відповідальність за зміст інформаційного продукту; також, на його думку, для 

врегулювання відповідних суспільних відносин необхідні відповідні міжнародні 

угоди, оскільки на усіх суб’єктів відносин у сфері інтернет-ресурсів поширюється 

законодавство країн їхнього проживання, але незаконна інформація може бути 

виявлена не на території тієї країни, де вона зберігається на сервері [338].  

Однак, Р. Романов наголошує, що якщо йдеться про можливість отримання 

електронними виданнями статусу ЗМІ за бажанням самого видання, то такий підхід 

може бути прийнятним, оскільки таким чином працівники інтернет-видань 

матимуть повноцінний статус журналістів, а на самі видання будуть поширюватися 

права та обов’язки ЗМІ [400]. Проте, якщо держава вимагатиме реєстрації всіх 

українських фнтернет-видань, встановлюючи в разі відмови різного роду обмеження 

щодо їхньої діяльності, то такі дії однозначно слід вважати спробою поширити 

державний контроль над інформаційною діяльністю, включно із цензурою, на досі 
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не уражений цим інтернет-простір [400]. Головним є те, щоб порушене питання не 

трактувалося, як спроба встановлення політичного контролю над інформаційними 

інтернет-ресурсами [351]. Незалежна медіа профспілка України дотримується тієї 

думки, що вимога щодо обов’язкової реєстрації електронних видань призведе до 

порушення права на свободу вираження поглядів [399]. 

Слід зазначити також, що Наказом Міністерства транспорту і зв’язку України 

від 27.04.2005 р. № 153 [65] було затверджено Порядок проведення державної 

реєстрації електронних інформаційних ресурсів, який, проте, був скасований, як 

такий, що не відповідає принципам державної регуляторної політики у сфері 

інформації на підставі Наказу Міністерства транспорту і зв’язку України від 

26.09.2005 р. № 584 [102]. 

Необхідно звернути увагу на те, що про «інформаційний ресурс в мережі 

інтернет, зареєстрований в установленому законом порядку» як ЗМІ, вже йдеться в 

абз. 4 п. 12 Постанови Пленуму ВСУ «Про судову практику у справах про захист 

гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної 

особи» від 27.02.2009 р. № 1 [139]. ВСУ роз’яснив, що у разі якщо недостовірна 

інформація, що ганьбить гідність, честь чи ділову репутацію, розміщена в мережі 

інтернет на інформаційному ресурсі, зареєстрованому в установленому законом 

порядку як ЗМІ, то при розгляді відповідних позовів судам слід керуватися 

нормами, що регулюють діяльність ЗМІ. Тобто, таке положення можливо 

застосувати лише до офіційних сторінок ЗМІ, оскільки останні підлягають 

реєстрації відповідно до закону, або ж до тих інтернет-ЗМІ, які добровільно 

здійснили реєстрацію. 

Отже, на цей час проілюстрований недолік національного правозахисного 

законодавства не можна вважати усунутим. Прирівняння інтернет-ЗМІ на 

законодавчому рівні до традиційних зробило б можливим звільнення редакцій та 

журналістів від відповідальності за публікацію негативних недостовірних 

відомостей, відтворених із згаданих джерел. 

Підсумовуючи наведене, варто зазначити, що всього в конституційному праві 

України ЄСПЛ виявив 4 недоліки національного правозахисного законодавства. 
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Середня швидкість усунення недоліків цієї галузі становить 3 роки, однак необхідно 

наголосити, що 2 з них (у цьому випадку – це половина загальної кількості) 

залишаються неусуненими. 

 

 

3.2. Адміністративне право 

 

У своїх рішеннях у справах проти України ЄСПЛ звертає увагу на наявність у 

вітчизняному законодавстві недоліків сфери оподаткування. Такі недоліки 

національного правозахисного законодавства ЄСПЛ кваліфікує як недотримання 

державою своїх зобов’язань щодо забезпечення права заявників на мирне володіння 

своїм майном за ст. 1 Першого протоколу до Конвенції. Так, наявність цього права 

не виключає можливість прийняття необхідних для здійснення контролю за 

користуванням майном законів, зокрема для забезпечення сплати податків з боку 

держави, однак такі закони не мають вступати в суперечність один з одним, а 

навпаки – регулювати правовідносини з достатньою чіткістю. На думку ЄСПЛ, 

відсутність у національному законодавстві необхідної чіткості та точності, що 

спричинює можливість різного тлумачення таких важливих фінансових питань, як 

оподаткування, порушує вимогу «якості закону», передбачену Конвенцією, та не 

забезпечує адекватний захист від свавільного втручання публічних органів 

державної влади у майнові права заявників. 

Такий недолік українського законодавства, як неналежний його стан у частині 

тих актів, що регулюють податок на додану вартість, був констатований, зокрема, у 

рішенні ЄСПЛ «Сєрков проти України» (2011) [254], відповідно до обставин, 

викладених у пп. 5-15 цього рішення. Заявник – фізична особа-підприємець – 

зареєстрований платником єдиного (уніфікованого) податку відповідно до Указу 

Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 

суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.1998 р. № 727 [103], чинного на час 

розгляду справи. (Згідно з п. 4 Перехідних положень КУ упродовж трьох років після 

набуття нею чинності Президент України мав повноваження ухвалювати укази з 
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економічних питань, не врегульованих законами). Коли заявник ввозив товари на 

митну територію України, митні органи вимагали від нього сплати податку на 

додану вартість (надалі – ПДВ) відповідно до ЗУ «Про податок на додану вартість» 

від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР, чинного на час розгляду справи [88].  

Після сплати вказаного податку заявник звернувся до господарського суду з 

позовом до митного органу та місцевого управління Державного казначейства, 

вимагаючи повернення сплаченого ПДВ і стверджуючи, що його діяльність 

підпадала під дію спрощеної системи оподаткування. Свою позицію обґрунтовував 

тим, що відповідно до ст. 11 ЗУ «Про державну підтримку малого підприємництва» 

від 19.10.2000 р. № 2063-ІІІ [55], чинного на час розгляду справи, спрощена система 

оподаткування передбачала заміну податків і зборів єдиним (уніфікованим) 

податком. Він також заявляв, що відповідно до п. 6 названого Указу Президента 

України платник єдиного (уніфікованого) податку звільняється від сплати, зокрема, 

ПДВ. Тому в ході його підприємницької діяльності жодні зобов’язання зі сплати 

ПДВ не можуть виникати.  

Суд відмовив заявнику в задоволенні позову як необґрунтованого, 

зазначивши, що вказані принципи не могли застосовуватись до ПДВ, оскільки до 

відповідного закону не було внесено змін, що вимагались п. 11.4 ст. 11 ЗУ «Про 

податок на додану вартість», яка, у свою чергу, зазначала, що зміни порядку 

оподаткування ПДВ можуть здійснюватися лише шляхом внесення змін до цього 

Закону окремим законом з питань оподаткування цим податком; у разі якщо іншим 

законом, незалежно від часу його прийняття, встановлюються правила 

оподаткування цим податком, відмінні від зазначених у цьому Законі, пріоритет 

мають норми цього Закону; вказане правило не поширюється на міжнародний 

договір (угоду), згода на обов'язковість якого (якої) надана ВРУ. У той же час, 

положення ст. 2 та 3 цього Закону (які вказують, хто є платником податку та 

окреслюють коло об’єктів оподаткування) визначали, що з операцій, аналогічних 

здійснюваним заявником, стягується ПДВ. Тому суд дійшов висновку, що не 

існувало жодних винятків для фізичних осіб-підприємців, які підпадають під дію 

спрощеної системи оподаткування. Більше того, беручи до уваги п. 1 Указу 
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Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 

суб’єктів малого підприємництва», що визначав критерії реєстрації згідно зі 

спрощеною системою оподаткування, суд визнав, що така система передбачала 

звільнення від сплати ПДВ лише стосовно операцій із купівлі-продажу та не 

поширювалася на операції з імпорту.  

Заявник оскаржив це рішення, стверджуючи, що зазначений Указ не розрізняв 

операції з імпорту та операції з купівлі-продажу. Він заявляв, що жоден тип 

операцій не підлягає оподаткуванню ПДВ, якщо особа обрала спрощену систему 

оподаткування.  

Апеляційний господарський суд ухвалив постанову на користь заявника, 

зазначивши, що законодавство України встановлює загальну та спрощену системи 

оподаткування. Остання передбачає заміну ПДВ та інших податків і зборів єдиним 

(уніфікованим) податком. Оскільки заявник був платником єдиного податку, суд 

першої інстанції неправомірно посилався на ЗУ «Про податок на додану вартість» 

на підтримку висновку, що з операцій з імпорту, здійснюваних заявником, 

стягувався ПДВ.  

Митний орган оскаржив цю постанову. Вищий господарський суд України 

залишив без змін рішення суду першої інстанції.  

Заявник подав скаргу до ВСУ. Колегія суддів ВСУ відмовила в порушенні 

касаційного провадження з перегляду постанови Вищого господарського суду 

України у справі заявника.  

У пп. 41, 42 свого рішення ЄСПЛ зазначив, що можливість таких різних 

тлумачень одних і тих самих положень законодавства головним чином була 

спричинена неналежним станом національного законодавства з цього питання, а 

отже у національному законодавстві з такого важливого фіскального питання 

відсутні необхідні передбачуваність та чіткість, що призводить до його 

суперечливого тлумачення судом та порушує вимоги Конвенції щодо «якості 

закону». Як ЄСПЛ уже неодноразово зазначав у своїх рішеннях, закон має бути 

доступним для заінтересованих осіб, чітким і передбачуваним у застосуванні [147].  
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На цей час правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, 

обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлюються у ПКУ (ст. 

291). Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм 

справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і 

зборів, встановлених цим Кодексом, на сплату єдиного податку в порядку та на 

умовах, визначених ним, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. 

Юридична особа чи фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену 

систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим ПКУ, та 

реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному ПКУ. Також ПКУ 

поділяє фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які обрали спрощену систему 

оподаткування, на чотири групи платників податків. П. 297.1 ст. 297 визначає 

вичерпний перелік податків, які замінюються ставкою єдиного податку. З аналізу 

цієї статті можна зробити висновок, що фізичні особи-підприємці, які обрали 

спрощену систему оподаткування, звільнені від обов’язку нарахування, сплати та 

подання податкової звітності з ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, 

місце постачання яких розташоване на митній території України, крім платників 

податку третьої групи, які обрали ставку в 3 % від доходу, та четвертої групи.  

Законодавець розмежовує операції з постачання товарів, робіт та послуг, місце 

постачання яких розташоване на митній території України, та імпорту. Для 

останнього передбачені інші правила щодо сплати ПДВ. Так, згідно зі ст. 74 

Митного кодексу України імпортом є митний режим, відповідно до якого іноземні 

товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на 

імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей 

випускаються для вільного обігу на митній території України [26]. Водночас, 

відповідно до абз. «в» п. 14.1.139 ст. 14 та підп. 3 п. 180.1 ст. 180 ПКУ, фізична 

особа-підприємець, яка ввозить товари на митну територію України, визнається 

суб’єктом сплати ПДВ, незалежно від того чи була вона зареєстрована платником 

такого податку.  

Таким чином, проілюстрований недолік можна вважати усунутим, оскільки з 

прийняттям ПКУ національні норми щодо сплати ПДВ з операцій імпорту фізичною 
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особою-підприємцем були уніфіковані та позбавлені висвітленої вище колізії. Також 

правове регулювання імпорту було відмежоване від постачання на території 

України. 

На ще один недолік національного податкового законодавства, а саме на 

колізію між НПА, які регулюють оподаткування доходів фізичних осіб, ЄСПЛ 

вказує у своєму рішенні у справі «Щокін проти України» (2011) [266]. У березні 

2002 р. заявник подав до Державної податкової інспекції (надалі – ДПІ) податкову 

декларацію про доходи за 2001 р. У декларації зазначалась сума прибуткового 

податку, сплачена заявником у 2001 р., та виокремлювалось, зокрема, два види 

доходу: 1) дохід, одержаний за місцем основної роботи заявника та 2) дохід, 

одержаний не за місцем основної роботи.  

Що стосується першого виду доходу, податок було обчислено за ставкою 

прогресивного оподаткування доходів, як цього вимагала ч. 1 ст. 7 Декрету КМУ 

«Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.1992 р. № 13-92 [94], чинного на 

час існування вказаних правовідносин (відповідно до ЗУ від 18.11.1992 р. № 2796-

XII та від 21.11.1992 р. № 2813-XII [92], у період між 24.11.1992 р. та 21.05.1993 р. 

КМУ мав повноваження законодавчого регулювання деяких сфер, включаючи сферу 

оподаткування. З цією метою КМУ було уповноважено видавати декрети, які мали 

силу законів України, прийнятих парламентом).  

Щодо другого виду доходу, податок було обчислено за фіксованою 20 % 

ставкою, як цього вимагала ч. 3 ст. 7 вказаного Декрету (ч. 2 ст. 7 передбачала, що 

суми авторських винагород, які виплачувалися спадкоємцям повторно 

(неодноразово), оподатковуються за наведеними у ч. 1 ст. 7 ставками, збільшеними 

вдвічі, але не більше 70 %). Притому ст. 23 передбачала, що інструкція щодо 

застосування цього Декрету видаватиметься Головною ДПІ України.  

У квітні 2002 р. на підставі декларації заявника ДПІ перерахувала суму 

прибуткового податку, сплачену ним, та надіслала йому податкове повідомлення 

про стягнення з нього додаткової податкової заборгованості. Сума, що підлягала 

виплаті, була збільшена внаслідок застосування ставки прогресивного 

оподаткування доходу, одержаного заявником не за місцем його основної роботи. 
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Перерахунок було здійснено відповідно до чинної на час існування правовідносин 

Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної ДПІ 

від 21.04.1993 р. № 12 [62] (підп. 7.3 п. 7 передбачав, що місцеві ДПІ провадять 

перерахунки податку з доходів, одержаних не за місцем основної роботи, відповідно 

до таблиці ставок прогресивного оподаткування, встановленої підп. 7.1 п. 7).  

Заявник звернувся до місцевого суду з позовом до ДПІ про скасування 

податкового повідомлення. Він стверджував, зокрема, що сума податків, яка 

підлягає виплаті з його доходу, одержаного не за місцем основної роботи, мала бути 

встановлена відповідно до спеціальної податкової ставки, встановленої ч. 3 ст. 7 

Декрету КМУ «Про прибутковий податок з громадян», тоді як ДПІ перерахувала та 

збільшила цю суму, посилаючись на Інструкцію про прибутковий податок з 

громадян, яка була підзаконним нормативним актом, що відповідно до ст. 67 КУ, де 

зазначено, що громадяни зобов’язані сплачувати податки і збори тільки в порядку, 

встановленому законом, а не підзаконним нормативним актом, не може змінювати 

податкові ставки, які підлягають застосуванню.  

Місцевий суд встановив, що для доходу, одержаного не за місцем основної 

роботи, Декрет КМУ «Про прибутковий податок з громадян» передбачав спеціальну 

податкову ставку за дохід, одержаний не за місцем основної роботи. На відміну від 

Інструкції про прибутковий податок з громадян, вказаний Декрет не встановлював 

жодного перерахунку цього виду доходу на підставі застосування ставки 

прогресивного оподаткування. Отож, позовні вимоги заявника було задоволено.  

ДПІ подала апеляційну скаргу. Апеляційний суд скасував рішення місцевого 

суду, зазначивши, що Інструкція про прибутковий податок з громадян була видана у 

встановленому законом порядку та мала на меті деталізувати відповідні положення 

Декрету КМУ «Про прибутковий податок з громадян». Відповідно, дії ДПІ було 

визнано законними.  

ВСУ залишив рішення апеляційного суду без змін, стверджуючи, що жодних 

порушень в застосуванні закону у справі не було. Така ситуація повторювалась і 

щодо оподаткування доходу заявника за 2002 і 2003 рр. Місцевий суд відмовляв у 

задоволенні позовних вимог заявника, стверджуючи, що встановлена ДПІ сума 
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податку була призначена на підставі Інструкції про прибутковий податок з громадян 

та Указу Президента України «Про збільшення неоподатковуваного мінімуму та 

ставки прогресивного оподаткування доходів громадян» від 13.09.1994 р. № 519/94 

[72] (чинного на час існування розглядуваних правовідносин), не зважаючи на його 

обґрунтування, зокрема, що накладання на нього додаткових зобов’язань зі сплати 

прибуткового податку не було законним, оскільки Декрет КМУ «Про прибутковий 

податок з громадян» (який мав силу закону) не передбачав застосування ставки 

прогресивного оподаткування доходу, одержаного заявником не за місцем його 

основної роботи, а Інструкція про прибутковий податок з громадян, на яку 

посилались органи державної влади, була підзаконним нормативним актом, який не 

може змінювати податкові ставки, що підлягають застосуванню (пп. 6-28 вказаного 

рішення ЄСПЛ).  

Відповідно до викладених вище обставин ЄСПЛ висловив своє незадоволення 

загальним станом національного законодавства, яке існувало на той час з питання, 

що розглядалося у цій справі. Він зазначив, що відповідні НПА явно суперечили 

один одному. Внаслідок цього національні органи на свій власний розсуд 

застосували протилежні підходи щодо співвідношення цих актів.  

Щодо стану врегульованості висвітлених правовідносин, який існує на 

сьогодні, то ст. 163 ПКУ чітко визначає об’єкти оподаткування з доходів фізичних 

осіб. Ними є (для резидента України): загальний місячний (річний) оподатковуваний 

дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються 

під час їх нарахування (виплати, надання); іноземні доходи – доходи (прибуток), 

отримані з джерел за межами України. Ст. 167 вказаного кодексу, у свою чергу, 

визначає ставки податку. 

Отже, з наведеного можна зробити висновок, що на теперішній час виявлений 

ЄСПЛ недолік національного податкового законодавства усунений, адже на зміну 

колізійним положенням, які містились у різних НПА (не завжди законах, хоч вимога 

щодо врегулювання таких важливих фіскальних питань і містилась у КУ), прийшли 

уніфіковані норми, що містяться у ПКУ.  
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Загалом у контексті проаналізованих законодавчих недоліків варто звернути 

увагу на те, що національний законодавець свідомо допускав можливість існування 

колізій у податковому законодавстві та неоднакового його тлумачення державними 

органами, що підтверджується підп. 4.4.1 п. 4.4 ст. 4 ЗУ «Про порядок погашення 

зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими 

фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ, який передбачав, що в разі, коли національне 

законодавство припускало неоднозначне або множинне тлумачення прав та 

обов’язків платників податків, національні органи були зобов’язані застосувати 

підхід, який був би найбільш сприятливим для платника податків [93]. Прийняття 

ПКУ допомогло усунути названі недоліки національного правозахисного 

законодавства. 

Отже, у галузі адміністративного права ЄСПЛ констатував 2 недоліки 

національного правозахисного законодавства, які були усунені вітчизняним 

законодавцем, так би мовити, не очікуючи на рекомендацію Суду. Так, рішення 

ЄСПЛ, якими ці дефекти виявлено, постановлені у 2011 р., а усунені вони були з 

прийняттям ПКУ у 2010 р. 

 

 

3.3. Кримінальне право 

 

Розглядаючи виявлені ЄСПЛ недоліки національного правозахисного 

законодавства у галузі кримінального права, слід зазначити, що усі вони стосуються 

підгалузі кримінально-виконавчого права, а саме полягають у порушенні з боку 

держави прав і свобод осіб під час попереднього ув’язнення, а також засуджених. 

ЄСПЛ вказує на порушення Україною своїх зобов’язань за низкою статей Конвенції, 

які, зокрема, передбачають право на повагу до кореспонденції у контексті права на 

повагу до особистого та сімейного життя, право на повагу до особистого та 

сімейного життя загалом, право на ефективний юридичний засіб захисту, право на 

індивідуальні заяви.  
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Проблеми щодо перегляду кореспонденції осіб під час їхнього попереднього 

ув’язнення, а також засуджених. У своєму рішенні у справі «Беляєв та Дігтяр 

проти України» (2012) ЄСПЛ констатував, що національне законодавство з питання 

перегляду кореспонденції під час попереднього ув’язнення не відповідало стандарту 

якості для відповідного закону (п. 50) [204]. Такого висновку ЄСПЛ дійшов, 

виявивши у законодавстві, що містить норми кримінально-виконавчого права, низку 

недоліків.  

Згідно із застосовуваним на момент подій законодавством, яке регулює 

відбування покарань (ч. 3, 4 ст. 113 Кримінально-виконавчого кодексу України від 

11.07.2003 р. № 1129-IV (надалі – КВКУ) у чинній на час розгляду справи редакції), 

працівники установ виконання покарань переглядали усю кореспонденцію, яку 

одержували та відправляли засуджені, окрім пропозицій, заяв і скарг, адресованих 

Уповноваженому ВРУ з прав людини та прокуророві [24].  

Виходячи з наведених положень, ЄСПЛ у п. 53 згаданого рішення виокремив 

такі недоліки національного правозахисного законодавства: 1) не було будь-якого 

розмежування щодо інших категорій осіб, з якими могли листуватися ув’язнені – 

такими як, наприклад, правоохоронні та інші державні органи, конвенційні та інші 

міжнародні органи, родичі, захисник та ін.; 2) не було конкретизовано спосіб 

здійснення перегляду кореспонденції, зокрема, національне законодавство не 

передбачало будь-якої участі ув’язнених осіб на будь-якій стадії процесу перегляду 

листів або їхнього залучення до нього; 3) не було визначено, чи мала ув’язнена 

особа право на інформування її про будь-які зміни, внесені у зміст її вихідної 

кореспонденції; 4) перегляд а) був автоматичним, б) не був обмежений у строках та 

в) не вимагав будь-якого вмотивованого рішення, яке б надавало підстави для 

заходів з перегляду кореспонденції та/або встановлювало строки їхнього виконання; 

і, насамкінець, 5) не існувало конкретного засобу юридичного захисту, який надавав 

би ув’язненій особі змогу оскаржити зазначений вище захід та отримати адекватне 

відшкодування1.  

                                                           
1 Останній законодавчий дефект, виявлений ЄСПЛ у цій групі, носить не стільки матеріальний, як процесуальний 
характер, оскільки наявність юридичного засобу захисту від порушень прав особи, який би відповідав ст. 13 Конвенції 
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Отже, ЄСПЛ дійшов висновку, що застосовуване національне законодавство 

не надавало відповідного рівня захисту від свавільного втручання у право ув’язненої 

особи на листування у межах права на свободу та особисту недоторканність. Окремо 

слід підкреслити, що, як видно із змісту наведеної статті, національний 

законодавець не виділяв листи засуджених до ЄСПЛ як самостійну категорію. На 

необхідності внесення відповідних змін до вітчизняних законодавчих актів з метою 

узгодження їх з Конвенцією та забезпечення засудженим і особам, що тримаються 

під вартою, права на безперешкодне листування з ЄСПЛ наголошується і в 

Міністерстві юстиції України [428] (надалі – Мін’юст). 

Щодо першого із вказаних вище законодавчих дефектів, який полягав у 

відсутності розмежування між категоріями осіб, яким адресувалась кореспонденція, 

то ст. 113 КВКУ лише надавала засудженим право на листування за свій рахунок у 

необмеженій кількості, зазначаючи при цьому, що вся кореспонденція, яку 

відправляли та одержували засуджені, окрім адресованої Уповноваженому ВРУ з 

прав людини і прокурору та одержуваної від них, підлягала перегляду (ч. 1, 3, 4). 

Щодо осіб, взятих під варту, то за ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про попереднє ув’язнення» від 

30.06.1993 р. № 3352-ХІІ [89] у редакції, чинній на час перебігу аналізованих подій, 

їм дозволялось листуватися з родичами та іншими громадянами, а також 

підприємствами, установами, організаціями з письмового дозволу особи або органу, 

в провадженні яких знаходиться справа. Тобто, право на листування таких осіб було 

ще більш обмежене порівняно із засудженими. 

Згідно з ч. 4 ст. 113 КВКУ у редакції від 01.12.2005 р. перегляду не підлягали 

пропозиції, заяви і скарги, які засуджені адресують Уповноваженому ВРУ з прав 

людини, ЄСПЛ чи іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є Україна, чи їх уповноваженим особам, прокуророві. За змінами 

від 21.01.2010 р. кореспонденція, яку засуджені одержують від зазначених органів та 

                                                                                                                                                                                                            

передбачає можливість оскаржити такі порушення в судовому чи адміністративному порядку та отримати 
вмотивоване рішення за результатами такого оскарження. Однак, доцільним вважаємо проаналізувати зазначений 
законодавчий дефект у цьому підрозділі, оскільки порушення Україною своїх зобов’язань за ст. 13 Конвенції 
нерозривно слідує за відсутністю ефективного регулювання матеріального права заявників, а саме права на повагу до 
кореспонденції. 
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осіб, теж не підлягає перегляду. Змінами від 08.04.2014 р. до переліку цих суб’єктів 

було включено також суд. 

Відповідно до змін від 21.01.2010 р. ч. 5 цієї ж статті визначає аналогічний 

режим і для кореспонденції, яку засуджені адресують захиснику у кримінальному 

провадженні, що здійснює свої повноваження відповідно до КПКУ, та тієї, яку 

засуджені одержують від такого захисника. Згідно із змінами від 08.04.2014 р. 

засудженим надано право передавати таку кореспонденцію захиснику 

безпосередньо під час побачення з ним. Кореспонденція, адресована засудженими 

до названих суб’єктів має бути надіслана за адресою упродовж доби з часу її подачі. 

Лише листування між перебуваючими у місцях позбавлення волі засудженими, які 

не є родичами, підлягає обмеженню та здійснюється тільки з дозволу адміністрації 

установи виконання покарань на підставі письмової заяви засудженого. 

Положення щодо права на листування осіб, взятих під варту, викладене у ст. 

13 ЗУ «Про попереднє ув’язнення», залишалось без змін до 01.12.2005 р., а в 

подальшому підлягало уніфікуванню з відповідними зміненими положеннями 

КВКУ. Також абз. 2 п. 4 розділу 1 Інструкції з організації перегляду кореспонденції 

(листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих 

ізоляторах, затвердженої Наказом Мін’юсту від 02.07.2013 р. № 1304/5 [60] (надалі – 

Інструкція), передбачив, що кореспонденція, яку засуджені чи особи, взяті під варту, 

адресують чи одержують від названих вище суб’єктів, перегляду не підлягає. 

Вказане положення дублюється також в Правилах внутрішнього розпорядку 

установ виконання покарань, затверджених Наказом Мінюсту від 28.08.2018 р. № 

2823/5 (надалі – Правила 2018 р.) (абз. 1, 2 і 3 п. 2 розділу XIII) [69]. Окрім цього, 

такі листи відправляються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на 

утримання установи виконання покарань у разі, якщо на особовому рахунку 

засудженого немає відповідних коштів. Також засудженим надається право 

зберігати зазначену кореспонденцію при собі з метою підтримання листування із 

вказаними суб’єктами. Отримання такої кореспонденції відбувається під особистий 

підпис засудженого, а про відмову від отримання складається відповідний акт.  
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Із наведеного можна зробити висновок, що національний законодавець 

частково врахував рекомендацію ЄСПЛ щодо розмежування категорій осіб, з якими 

можуть листуватись ув’язнені й особи, взяті під варту, ще до винесення остаточного 

рішення ЄСПЛ, а повністю – у 2013 р. Отже, виявлений недолік національного 

правозахисного законодавства у цій сфері усунутий. 

Аналізуючи наступні виявлені ЄСПЛ законодавчі недоліки, слід звернути 

увагу на вже згадану Інструкцію. Саме її можна було б вважати тим інструментом, 

покликаним їх усунути, однак, з прийняттям цього НПА, не всі із виявлених ЄСПЛ 

недоліків регулювання права на листування засуджених і осіб, що перебувають під 

вартою, отримали достатнє регулювання, про що йтиметься далі. 

Другий із названих законодавчих дефектів стосувався способу перегляду 

кореспонденції засуджених і осіб, що перебувають під вартою, а саме залучення 

вказаних осіб до такого перегляду. Загалом Інструкція встановлює уповноважених 

на такий перегляд осіб, особливості організації перегляду як, наприклад, 

необхідність його здійснення у спеціальних приміщеннях з обмеженим доступом та 

необхідність забезпечення уповноважених інспекторів майном, приладдям та 

інвентарем для безперешкодного здійснення перегляду. Що ж до залучення самих 

засуджених та осіб, які тримаються під вартою, до перегляду такої кореспонденції, 

то їхньої участі в цій процедурі не передбачено. 

З наведеного можна зробити висновок, що хоч Інструкція і деталізує порядок 

перегляду кореспонденції засуджених і осіб, що перебувають під вартою, однак не 

усуває недоліку національного правозахисного законодавства, на який вказує ЄСПЛ 

у цьому контексті, позбавляючи зазначених осіб права бути залученими до такого 

перегляду. Отже, не зважаючи на наявність Інструкції, названий законодавчий 

дефект не можна вважати усунутим. 

Третій законодавчий дефект із цієї категорії полягав у відсутності права 

засудженої особи на повідомлення її щодо змін, які вносились до змісту її вихідної 

кореспонденції. Розділ IV Інструкції присвячений порядку перегляду і вилучення 

кореспонденції (листування) та вкладень, він визначає категорії кореспонденції, які 

підлягають вилученню. Водночас, у разі їхнього вилучення, такі листи чи вкладення 
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адресату не надсилаються та не повертаються засудженим чи особам, які 

тримаються під вартою, про що складається відповідний акт. Про вилучення 

кореспонденції засудженому або особі, взятій під варту, повідомляється під 

особистий підпис із зазначенням мотивованих підстав (абз. 2 п. 2 розділу IV 

Інструкції). Інструкція не передбачає внесення жодних інших змін до 

кореспонденції засуджених чи осіб, які тримаються під вартою. 

Отже, якщо вважати вилучення листів чи вкладень саме тими змінами, які мав 

на увазі ЄСПЛ, то зазначений недолік національного правозахисного законодавства 

повністю усунений Інструкцією. 

Четвертим законодавчим недоліком регулювання права засуджених та осіб, які 

перебувають під вартою, на листування ЄСПЛ називав автоматизм і необмеженість 

строків перегляду листів зазначених осіб, а також відсутність внаслідок такого 

перегляду вмотивованого рішення, яке можна було б оскаржити.  

З приводу першого зауваження ЄСПЛ слід зауважити, що автоматизм 

перегляду кореспонденції з прийняттям Інструкції виключається, оскільки хоч, 

згідно із абз. 4 п. 5 розділу ІІ Інструкції, за загальним правилом кореспонденція 

засуджених надається для відправлення в незапечатаному вигляді, однак, згідно з 

абз. 1 і 2 п. 5 розділу ІІ Інструкції, кореспонденція, адресована особам, визначеним у 

ч. 4, 5 ст. 113 КВКУ, а також отримувана від них, надається для відправлення, а 

також вручається засудженим чи особам, взятим під варту, у запечатаному вигляді. 

Крім того, нові Правила 2018 р. в абз. 7 п. 1 розділу ХІІІ передбачили, що перегляд 

кореспонденції, яку відправляють засуджені, які відбувають покарання у виправних 

колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього 

та максимального рівнів безпеки, здійснюється з письмового дозволу начальника 

установи виконання покарань на підставі рапорту (клопотання) працівника 

оперативного підрозділу установи з обов’язковим встановленням строку перегляду 

кореспонденції.  

ЄСПЛ також звернув увагу на відсутність обмеження у строках щодо 

перегляду кореспонденції засуджених. Звертаючись до пп. 4, 5 і 6 розділу ІІ 

Інструкції можна зробити наступні висновки. За загальним правилом, вся вхідна 
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(вихідна) кореспонденція засуджених переглядається та вручається (надсилається) 

адресатам упродовж трьох діб (абз. 1 п. 4). Та кореспонденція, що, за законом, 

перегляду не підлягає, вручається засудженим чи відправляється упродовж доби 

(абз. 1 і 2 п. 5). Аналогічні положення містить абз. 1 п. 2 розділу XIII Правил 2018 р. 

Окрім цього, Інструкція ще виділяє так звані «листи психотравмуючого змісту», до 

яких належать повідомлення про смерть близьких або інші термінові повідомлення 

щодо особистих інтересів цих осіб. Такі листи негайно передаються під підпис 

психологу для невідкладного ознайомлення адресатів та надання їм психологічної 

допомоги (абз. 2 п. 4). Дотримання строків перегляду та передачі кореспонденції 

засуджених додатково гарантується також зобов’язанням відповідальних осіб 

виймати кореспонденцію засуджених із скриньок щодня (окрім вихідних і святкових 

днів) (абз. 2 п. 6). Щоденне відкриття поштових скриньок уповноваженими 

посадовими особами передбачене також абз. 1 п. 1 розділу XIII Правил 2018 р.  

Щодо останнього зауваження, то за результатами перегляду видається 

згаданий при аналізі попереднього законодавчого дефекту акт про вилучення 

кореспонденції із зазначенням мотивів такого вилучення. Саме його і можна 

вважати таким вмотивованим рішенням, яке в подальшому може бути оскаржене.  

Отже, висвітлений ЄСПЛ недолік національного правозахисного 

законодавства щодо характеру здійснення перегляду кореспонденції засуджених 

осіб усунутий вітчизняним законодавцем шляхом внесення змін до КВКУ та 

прийняття Інструкції. Подальшого розвитку зазначені положення набули у нових 

Правилах 2018 р. 

Стосовно відсутності засобу юридичного захисту, який надавав би ув’язненій 

особі змогу оскаржити дії щодо перегляду її кореспонденції, то на час розгляду 

справи вітчизняний Уряд пропонував звернення до прокурора або до суду. Однак 

ЄСПЛ вказував на неефективність таких засобів. Як зазначає ЄСПЛ, щоб вважатись 

ефективним як у практичному, так і в юридичному сенсі, національний засіб 

юридичного захисту від порушення прав і свобод особи має відповідати низці вимог 

[166]. Так, він має бути адекватним (незалежним від будь-яких дискреційних дій 

органів влади) і доступним для тих, хто його потребує [198]. На противагу 
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зазначеному, у пп. 44, 45 вже згаданого рішення ЄСПЛ у справі «Беляєв та Дігтяр 

проти України» (2012) вказано, що оскільки на час перебування в ув’язненні 

скаржників перегляд посадовими особами установ виконання покарань листування 

засуджених, зокрема із ЄСПЛ, не вважався таким, що суперечить національному 

законодавству, то скарги до прокурора чи до суду не могли стати ефективними 

засобами захисту щодо порушення конвенційних прав засуджених [204]. 

Обставини справи «Чайковський проти України» (2010) мали місце вже після 

прийняття розглянутих змін до КВКУ [265]. У цьому разі запропоновані Урядом 

засоби національного захисту від такого виду порушення ЄСПЛ визнав 

ефективними, оскільки перегляд листування засуджених, зокрема з ЄСПЛ, був 

визнаний незаконним. Так, на теперішній час, у разі порушення її права на 

листування, засуджена особа може, за власним вибором, звернутись до прокурора, 

оскільки саме прокурор є тим суб’єктом, який, згідно із ст. 22 КВКУ, зобов’язаний 

здійснювати нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у 

кримінальних справах.  

Також у зазначених осіб є можливість звернення до адміністративного суду. 

За п. 1. ч. 1 ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі – КАСУ) 

від 06.07.2005 р. № 2747-IV [18], юрисдикція адміністративних судів поширюється, 

зокрема, на справи у публічно-правових спорах фізичних осіб із суб’єктом владних 

повноважень щодо оскарження його рішень (НПА чи індивідуальних актів), дій чи 

бездіяльності. Право на звернення до адміністративного суду виникає на підставі ст. 

55 КУ та ст. 5 КАСУ.  

Отже, такий законодавчий дефект, як відсутність ефективного засобу 

юридичного захисту від незаконного перегляду кореспонденції засуджених, 

усунутий національним законодавцем. 

Недоліки регламентації частоти та тривалості побачень для засуджених до 

довічного позбавлення волі. Згідно із рішенням ЄСПЛ у справі «Тросін проти 

України» (2012) [260] право заявника, засудженого до довічного позбавлення волі, 

на повагу до приватного та сімейного життя, забезпечене ст. 8 Конвенції, було 

порушено у зв’язку із встановленими обмеженнями щодо побачень. У цьому 
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контексті слід зазначити, що назване право не є абсолютним, а тому може підлягати 

певним обмеженням з боку держави, якщо такі обмеження запроваджуються 

відповідно до закону і є необхідними у демократичному суспільстві в інтересах 

національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для 

запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для 

захисту прав і свобод інших осіб. Однак, як неодноразово вказував ЄСПЛ, 

передбачення таких обмежень виключно нормами національного законодавства не 

достатньо, адже сам закон має відповідати Конвенції [176]. 

В аналізованому випадку ЄСПЛ висловив зауваження щодо автоматичного 

характеру регламентації таких побачень, який виражався у: 1) фіксованій частоті та 

тривалості, 2) обмеженій кількості осіб, що могли бути одночасно присутніми на 

побаченнях та 3) способі здійснення побачень.  

Саме це рішення ЄСПЛ заслуговує особливої уваги, оскільки воно є єдиним із 

проаналізованих не пілотних рішень Суду, де він висловлює не рекомендацію щодо 

вжиття загальних заходів, а саме необхідності внесення змін до законодавства з 

метою усунення невідповідності положень національного законодавства нормам 

Конвенції, а прямо вказує на необхідність здійснення таких змін. Так, ЄСПЛ вважає, 

що регулювання таких питань не повинно здійснюватись шляхом запровадження 

негнучких обмежень та що держави мають розробити власні системи оцінювання 

пропорційності, які нададуть державним органам змогу збалансувати інтереси особи 

та держави та врахувати особливості кожного конкретного випадку (п. 42 вказаного 

рішення).  

Щодо регламентації таких обмежень національним законодавством, то ст. 151 

КВКУ у редакції, чинній на час існування обставин справи (2005), передбачала 

право засуджених до довічного позбавлення волі на короткострокове (тривалістю до 

4 годин) та тривале (до 3 діб – згідно із ч. 1 ст. 110 цього ж кодексу) побачення раз 

на 6 місяців. Після внесення змін до КВКУ, які набули чинності 16.02.2010 р., 

частота таких побачень була збільшена до одного разу на 3 місяці [47]. Згідно із 

змінами, які набули чинності 07.05.2014 р., періодичність короткострокових 

побачень була змінена на користь ув’язненого до одного разу на місяць, а відповідно 
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до змін, які набули чинності 08.10.2016 р., періодичність тривалих побачень була 

скорочена до одного разу на 2 місяці. Відтак, перші позитивні законодавчі зміни 

відбулися ще упродовж оспорюваного періоду. Зміну частоти тривалості побачень із 

засудженими до довічного позбавлення волі також можна вважати реакцією на 

рішення ЄСПЛ у справі «Messina проти Італії» № 2 (2000), а отже прикладом 

впливу практики ЄСПЛ у справах проти інших країн на національне законодавство 

[174]. Незважаючи на скорочення періодичності побачень на підставі змін до КВКУ, 

ЄСПЛ все одно звертає увагу на їхній автоматичний характер внаслідок все-таки 

фіксованої частоти та тривалості. 

Кількість осіб, що могли бути одночасно присутніми на побаченні із 

засудженим, регламентувалась Правилами внутрішнього розпорядку установ 

виконання покарань, затвердженими Наказом Державного департаменту України з 

питань виконання покарань від 25.12.2003 р. № 275, чинними на час існування 

обставин справи [67] (надалі – Правила 2003 р.). Згідно з абз. 10 п. 47 Правил 2003 р. 

засудженим дозволялись побачення одночасно не більше як з трьома дорослими 

особами, з якими могли бути присутні також неповнолітні діти засудженого. У 

розглядуваному випадку заявник підтримував стосунки з чотирма родичами, однак 

бачитись з ними всіма одночасно дозволу йому надано не було. 

Відповідно до абз. 3 п. 46 Правил 2003 р. короткострокові побачення 

проводились під наглядом представника адміністрації установи виконання покарань. 

ЄСПЛ висловив занепокоєння щодо неминучого прослуховування розмов, які 

велися під час побачень, таким працівником установи виконання покарань (п. 46 

рішення ЄСПЛ). Окрім цього, згідно з Додатком № 17 до Правил 2003 р., кімнати 

для короткострокових побачень обладнувались таким чином, що повністю 

виключали фізичний контакт між засудженим та родичами чи іншими особами, які 

його відвідували (розділені від підлоги до стелі скляними перегородками). 

Зазначені обмеження застосовувались до всіх засуджених до довічного 

позбавлення волі без винятку, незалежно від того, чи були вони необхідними у 

кожному конкретному випадку, в чому і проявлявся їхній автоматичний характер. 

Як зазначає ЄСПЛ у п. 45 аналізованого рішення, положення національного 
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законодавства запроваджували автоматичні обмеження частоти та тривалості 

побачень для всіх засуджених до довічного позбавлення волі та не передбачали 

будь-якого рівня гнучкості при визначенні того, чи були такі суворі обмеження 

доцільними та дійсно необхідними у кожному конкретному випадку, навіть якщо 

вони застосовувались до осіб, засуджених до найсуворішої за кримінальним 

законодавством міри покарання.  

КМ РЄ, беручи до уваги Конвенцію та практику ЄСПЛ, наголосив, що хоч 

контакти та відвідування засуджених можуть бути обмежені на національному рівні, 

якщо це необхідно, зокрема, для запобігання вчиненню злочинів, однак ці 

обмеження повинні допускати «прийнятний мінімальний рівень контактів», а 

відвідування засуджених організовуватися таким чином, щоб надати ув'язненим 

можливість максимально природно підтримувати та зміцнювати сімейні стосунки 

[122]. Щодо безпосередньо засуджених до довічного позбавлення волі, то КМ РЄ 

зазначив, що побачення родичів чи інших осіб з ними мають проводитись з 

максимально можливою частотою та конфіденційно [126]. 

Відповідно до абз. 3 ч. 5 ст. 151 КВКУ у чинній редакції засуджені до 

довічного позбавлення волі мають право, зокрема, одержувати один раз на місяць 

короткострокове побачення та один раз на 2 місяці тривале (тривалістю до 3 діб) 

побачення з близькими родичами (подружжя, батьки, діти, всиновлювачі, 

всиновлені, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки) або з другим із подружжя, з яким 

засуджений проживав однією сім'єю без реєстрації шлюбу, за умови, що в них є 

спільні неповнолітні діти.  

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджені 

Наказом Мін'юсту від 29.12.2014 р. № 2186/5 [68], в розділі XIV врегулювали 

порядок надання засудженим побачень, а прийняті на зміну їм Правила 2018 р. 

продублювали ці положення. Так, короткострокові побачення засудженим до 

довічного позбавлення волі надаються все ще під наглядом представника 

адміністрації установи виконання покарань (абз. 2 п. 1). Однак, виконанню вимоги 

ЄСПЛ та КМ РЄ щодо способу здійснення таких побачень сприяє закріплення за 

ними права на довготривалі побачення (абз. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 27 п. 1). Щодо 
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кількості осіб, які можуть бути одночасно присутніми на побаченні із такими 

засудженими, то вона обмежується лише пропускною спроможністю приміщень для 

надання побачень згідно з передбаченими нормами, а також можливостями 

забезпечення їхньої безпеки (абз. 26 п. 1). Також засуджені володіють певною 

свободою розсуду в тому контексті, що вони можуть, за власним бажанням, 

заміняти тривалі побачення короткостроковими (абз. 11 п. 1). Крім зазначеного, у 

Правилах 2018 р. закріплена нова норма про те, що з урахуванням поведінки 

засудженого під час відбування покарання, допущених порушень правил поведінки 

під час попередніх побачень, а також рекомендацій психолога короткострокові 

побачення можуть надаватися як у відкритих (без суцільного розмежувального скла 

та переговорного пристрою), так і в закритих умовах: через суцільне розмежувальне 

скло та переговорний пристрій (у випадках високого ступеню ризику порушення 

засудженим встановленого порядку проведення побачень) (абз. 3 і 4 п. 1). 

Проте, Правила 2018 р. (як і попередні Правила і 2014 р., і 2003 р.) дещо 

звужують тривалість таких побачень, порівняно з КВКУ, мотивуючи пропускною 

спроможністю приміщень, в яких вони проводяться, а також врахуванням поведінки 

засудженого, його ставлення до праці та навчання: короткострокових – не менше 2 

годин, а довгострокових – не менше доби, якщо на коротших строках не 

наполягають особи, які перебувають на побаченні (абз. 27 п. 1). Однак, з огляду на 

вищу юридичну силі КВКУ, на практиці мають застосовуватись положення кодексу, 

а не підзаконного НПА, а на адміністрацію місць позбавлення волі необхідно 

покласти обов’язок забезпечити належну тривалість побачень засуджених.  

Отже, можна зробити висновок, що пряма вказівка ЄСПЛ на недоліки 

українського законодавства не залишилась непоміченою, щоправда виявлений 

законодавчий дефект не можна вважати повністю усуненим. Так, КВКУ у чинній 

редакції встановлює більшу кількість і короткострокових, і тривалих побачень 

упродовж року, проте їхня кількість і тривалість, відповідно до КВКУ і Правил 2018 

р., все одно залишається фіксованою. Щодо кількості осіб, які можуть бути 

присутніми на побаченні із засудженим до довічного позбавлення волі, то 

положення Правил 2018 р. є більш гнучким порівняно із відповідною нормою 
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Правил 2003 р. Стосовно ж способу здійснення таких побачень, то національний 

законодавець пропонує своєрідний компроміс, регламентуючи проведення 

короткострокових побачень під наглядом у відкритих чи закритих умовах, а 

тривалих – без такого нагляду з метою зміцнення сімейних стосунків засуджених з 

їхніми родичами. 

Відтак, відповідний законодавчий дефект усунений лише частково. Отож, 

національному законодавцю, керуючись практикою ЄСПЛ та Європейськими 

пенітенціарними правилами, слід передбачити більш гнучкі правила щодо частоти 

та тривалості побачень засуджених до довічного позбавлення волі, засновані на 

індивідуальному підході до кожного випадку з урахуванням таких обставин, як, 

наприклад, особа засудженого.  

Отже, у галузі кримінального права України ЄСПЛ виявив 5 недоліків 

національного правозахисного законодавства, 1 з яких існує до сьогодні. Середня 

швидкість усунення решти дефектів становить приблизно 2,25 року. 

 

 

3.4. Конституційне процесуальне право 

 

Відсутність національних засобів для оскарження конституційності 

законодавчих положень була констатована ЄСПЛ у рішенні по справі «Богатова 

проти України» (2011), у п. 13 якого зазначено, що українська правова система не 

надає особі права безпосередньо звернутись до КСУ [206].  

Заявниця скаржилась на невідповідність її пенсії прожитковому мінімуму. 

Так, згідно із ч. 3 ст. 46 Конституції, пенсія, яка є основним джерелом існування, 

має забезпечувати рівень життя, не нижчий за прожитковий мінімум, встановлений 

законом, однак розмір пенсії заявниці був нижчим. Національні ж суди, мотивуючи 

свою відмову в задоволенні позову, звертались до пенсійного законодавства. Ст. 19 

ЗУ «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-XII прив’язувала розмір 

пенсії за віком до розміру заробітку та мінімального споживчого бюджету, який 
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визначав розмір мінімальної пенсії [87]. Пройшовши усі національні судові 

інстанції, заявниця не отримала рішення на свою користь.  

Українська держава, заперечуючи доводи заявниці, вказувала, що остання не 

використала можливості звернення до суду з вимогою передати справу на розгляд 

до КСУ для визначення конституційності законодавчих актів, які були підставою 

судових рішень. 

ЄСПЛ, однак, зазначив, що такий засіб не можна вважати ефективним, 

оскільки він не дозволяє зацікавленій особі звернутись до відповідного органу 

безпосередньо, а залежить від дій інших державних органів. У розглядуваному 

випадку вимога заявниці, адресована національним судам щодо скерування справи 

до КСУ, залежала б від розсуду ВСУ. 

КСУ є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні та, відповідно до 

ч. 1 ст. 147 КУ, вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів 

Конституції. Згідно із ст. 40 ЗУ «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 

р. № 422/96-ВР (надалі – ЗУ «Про Конституційний Суд України» 1996 р.), чинного 

на час розгляду справи, ВСУ входив до числа суб’єктів конституційного подання 

щодо конституційності законів [77]. 

За п. 2 Постанови Пленуму ВСУ «Про застосування Конституції України при 

здійсненні правосуддя» від 01.11.1996 р. № 9 оскільки КУ, як зазначено в її ст. 8, має 

найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді 

конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого НПА з точки 

зору його відповідності Конституції і в усіх необхідних випадках застосовувати 

Конституцію як акт прямої дії; судові рішення, у свою чергу, мають ґрунтуватись на 

Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй [135]. Якщо ж 

у ході розгляду справи в порядку загального судочинства виникне спір щодо 

конституційності того чи іншого законодавчого положення щодо прав та свобод 

людини і громадянина, суд, за клопотаннями учасників процесу або за власною 

ініціативою, звертається до ВСУ з мотивованою ухвалою щодо необхідності 

внесення конституційного подання. У разі відкриття конституційного провадження 
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в суді загальної юрисдикції провадження зупиняється, і КСУ розглядає таку справу 

невідкладно (ст. 83 ЗУ «Про Конституційний Суд України» 1996 р.) 

Отже, у розглядуваному випадку заявниця могла звернутись із зазначеним 

клопотанням, однак вирішення її справи цілком залежало від ВСУ як суб’єкта 

законодавчої ініціативи. На час перебігу аналізованих подій для комунікації 

фізичних осіб (громадян, іноземців чи осіб без громадянства) із КСУ існував лише 

інститут конституційного звернення. Згідно з ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про Конституційний 

Суд України» 1996 р. таким зверненням визнавалось письмове клопотання про 

необхідність офіційного тлумачення КУ та законів України з метою забезпечення 

реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також 

прав юридичної особи. Питання конституційності законодавчих положень не могли 

бути предметом конституційного звернення. 

Відповідно до ч. 3 ст. 55 КУ (якою КУ була доповнена за Законом від 

02.06.2016 р. № 1401-VIII) кожен має право звертатись до КСУ із конституційною 

скаргою [46]. Згідно із ст. 55, 56 нового ЗУ «Про Конституційний Суд України» від 

13.07.2017 р. № 2136-VIII особа, яка вважає, що застосований в остаточному 

судовому рішенні в її справі закон України (його окремі положення) суперечить 

Конституції, може звернутись до КСУ із конституційною скаргою (письмовим 

клопотанням щодо перевірки конституційності такого закону) [78]. Відтак, особа не 

залежить від судів загальної юрисдикції у випадку, коли у неї виникає необхідність 

поставити під сумнів конституційність певного закону чи окремих його положень, 

однак слід звернути увагу на той факт, що у цьому разі провадження, здійснюване 

судами загальної юрисдикції, не зупиняється, а сама особа має дочекатись 

остаточного рішення у справі. С. Шевчук, зважаючи на позитивний досвід багатьох 

європейських країн, наголошує, що інститут конституційної скарги – це реально 

діючий механізм захисту прав і свобод людини [427]. Станом на 15.01.2019 р. до 

КСУ надійшло 1200 конституційних скарг, що підтверджує застосовність цього 

інституту [125]. 
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Отже, аналізований дефект національного правозахисного законодавства 

усунутий із запровадженням інституту конституційної скарги. Національному 

законодавцеві знадобилось 5 років для його усунення. 

 

 

3.5. Адміністративне процесуальне право 

 

Відсутність ефективної процедури оскарження в кримінальних справах була 

констатована ЄСПЛ у рішенні «Христов проти України» (2009) [264]. На заявника, 

відповідно до постанови суду, яка оскарженню не підлягала, було накладено 

адміністративне стягнення у зв’язку тим, що він пропустив строк обов’язкового 

вивезення тимчасово ввезеного на територію України автомобіля (за який заявник 

не сплачував митних платежів), належного йому на праві користування. На вказану 

постанову було внесено протест прокурора про її перегляд, відтак накладення 

адміністративного стягнення було скасовано. Однак, за клопотанням Державної 

митної служби України справа заявника була переглянута ВСУ, який залишив в силі 

первісне судове рішення. 

Варто підкреслити, що у цій справі ЄСПЛ наголошує, що Україна не 

забезпечила заявникові саме право на оскарження у кримінальних справах, 

передбачене ст. 2 Протоколу № 7 до Конвенції, зазначаючи при цьому, що у 

наведеному випадку санкція за вчинене заявником правопорушення була 

спрямована на покарання винного суб’єкта та запобігання вчиненню правопорушень 

у майбутньому [160]. Притому ЄСПЛ вказує, що він раніше уже визнавав можливим 

констатувати порушення ст. 2 Протоколу № 7 внаслідок відсутності ефективної 

процедури оскарження у певних адміністративних справах, з огляду на те, що його 

критерії розмежування адміністративних і кримінальних правопорушень можуть 

відрізнятись від внутрішньодержавних [214]. У цьому разі Суд посилається на своє 

рішення у справі «Гурепка проти України» (2005), де він встановив аналогічне 

порушення, а отже, зазначений недолік національного правозахисного 
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законодавства існував раніше. Також ЄСПЛ встановив порушення права на 

справедливий судовий розгляд, передбаченого ст. 6 Конвенції.  

Згідно з ч. 2 ст. 287 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(надалі – КУпАП) від 07.12.1984 р. № 8073-X [20] у редакції, чинній на час перебігу 

розглядуваних подій, постанова місцевого суду (судді) про накладення 

адміністративного стягнення вважалась остаточною і оскарженню не підлягала. 

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КУпАП таку постанову міг переглянути той самий суд за 

протестом прокурора або ж вищестоящий суд – незалежно від наявності чи 

відсутності такого протесту. Отже, самі особи, на яких було накладено 

адміністративне стягнення, не могли безпосередньо оскаржити постанову місцевого 

суду (судді) про його накладення. Те, чи буде така постанова переглянута, залежало 

від прокурора, до якого зверталась особа, або від ініціативи вищестоящого суду. 

Таким чином, процедура перегляду не була безпосередньо доступна для осіб, на 

яких накладались адміністративні стягнення.  

Також КУпАП не встановлював строку, упродовж якого можливим було 

внесення прокурором протесту на постанову місцевого суду (судді) про накладення 

адміністративного стягнення, чи перегляду її вищестоящим судом, а також підстав 

для такого протесту чи перегляду. Виходячи з наведеного, остаточні та обов’язкові 

до виконання судові рішення могли бути поставлені під сумнів у будь-який час.  

Отже, ЄСПЛ визначає два аспекти згаданого недоліку національного 

правозахисного законодавства: 1) неможливість оскарження судової постанови про 

накладення адміністративного стягнення особою, щодо якої таке стягнення було 

застосовано, та 2) відсутність терміну, упродовж якого ця постанова може бути 

переглянута. 

Відтак, на думку ЄСПЛ, порушувався принцип юридичної визначеності, який, 

у свою чергу, вимагає поваги до принципу остаточності судового рішення (res 

judicata), на якому Суд неодноразово наголошував у своїх рішеннях [152]. 

Відповідно до цього принципу повноваження вищестоящого суду щодо перегляду 

справ здійснюються для виправлення помилок, допущених судами нижчої інстанції, 

а не для нового розгляду справи. Ініціювання стороною перегляду справи лише з 
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метою винесення нового рішення у той час, коли вже існує остаточне й обов’язкове 

до виконання рішення, є недопустимим. Відхід від цього принципу можливий лише 

тоді, коли цього вимагають відповідні вагомі й непереборні обставини [188]. А 

отже, повноваження щодо перегляду судових рішень носять суто контрольний 

характер та не можуть бути замаскованим оскарженням. 

У випадку заявника, його справу було переглянуто ВСУ саме за ч. 1 ст. 294 

КУпАП. Таку процедуру перегляду не можна назвати касаційним оскарженням. 

Отже, такий перегляд, здійснений ВСУ, за твердженням ЄСПЛ, був неприпустимим, 

оскільки відповідав опису «замаскованого оскарження» з боку митних органів. 

Більше того, на думку ЄСПЛ, не існувало жодних «вагомих та непереборних 

обставин», згідно з якими можливим був відступ від принципу res judicata та, 

відповідно, оскарження могло б мати місце, а остаточна судова постанова – бути 

переглянутою та скасованою. 

Відповідно ж до ч. 2 ст. 287 КУпАП у зміненій редакції за Законом від 

24.09.2008 р. № 586-VI [39], ухваленим ще під час розгляду справи в ЄСПЛ, 

постанова суду про накладення адміністративного стягнення підлягає оскарженню. 

Так, згідно із ч. 2 ст. 294 КУпАП у вказаній редакції, суб’єктами її оскарження – 

упродовж 10 днів з дня винесення постанови судді у справі про адміністративне 

правопорушення – можуть бути: особа, яку притягнуто до адміністративної 

відповідальності, її законний представник, захисник, потерпілий, його представник, 

а також прокурор. Відповідно до ч. 1 ст. 294 КУпАП у цій редакції, така постанова 

набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, за 

винятком постанов про застосування адміністративного арешту (ст. 32), а також 

постанов, прийнятих за результатами розгляду справ про адміністративні 

правопорушення, передбачені статтею 185-3 КУпАП (прояв неповаги до суду) 

(положення щодо ст. 185-3 було доповнено за Законом від 07.07.2010 р. № 2453-VI, 

а згодом виключено за Законом від 03.10.2017 р. № 2147-VIII). Тобто чинна вже на 

момент розгляду справи в ЄСПЛ редакція КУпАП визначала постанову суду про 

адміністративне правопорушення не як остаточну, а як таку, що підлягає 

оскарженню в апеляційному порядку та набирає законної сили після спливу строку 
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на її оскарження. Чинна ж на сьогодні редакція вказаного Кодексу передбачає право 

на оскарження постанови суду про накладення адміністративного стягнення та 

встановлює, що така постанова набирає законної сили після закінчення строку 

подання апеляційної скарги (саме таке формулювання, на думку КСУ, забезпечує 

юридичну визначеність [275]), за винятком постанов про застосування арешту з 

утриманням на гауптвахті, які виконуються негайно після їхнього винесення 

(аналогічне положення щодо постанов про застосування адміністративного арешту 

втратило чинність як неконституційне на підставі рішення КСУ від 23.11.2018 р. № 

10-р/2018 [275]) (ст. 287, ч. 1 ст. 294, ст. 321 КУпАП).  

У контексті наведеного вище варто зазначити, що зміст ст. 294 КУпАП 

розтлумачив КСУ, який у своєму рішенні від 31.03.2015 р. № 2-рп/2015 вказав, що 

постанова суду про накладення адміністративного стягнення входить в обсяг 

поняття «постанови про адміністративне правопорушення», передбаченого цією 

статтею [271]. 

Отже, аналізований законодавчий недолік було усунуто національним 

законодавцем ще на момент розгляду справи в ЄСПЛ шляхом передбачення 

процедури оскарження постанови суду про накладення адміністративного стягнення 

та встановлення строку, упродовж якого вона може бути оскаржена. Однак, якщо 

взяти до уваги той факт, що такий дефект правозахисного законодавства таки 

існував до початку розгляду справи Судом, то можна зробити висновок, що для його 

усунення знадобилось 3 роки. 

Згодом КСУ також визнав неконституційними положення, які стосувались 

неможливості оскарження рішень суду загальної юрисдикції, який діяв як 

адміністративний суд, щодо притягнення до адміністративної відповідальності 

[274]. У цьому випадку КСУ також звертає увагу на ст. 6 Конвенції, зазначаючи при 

цьому, що хоч вона і не зобов’язує держави-учасниці створювати апеляційні та 

касаційні суди, однак практика ЄСПЛ із цього питання йде таким чином, що у разі 

їхнього створення, держава має забезпечити ефективний доступ до цих судів [163].  

Відсутність ефективного засобу юридичного захисту щодо оскарження 

скасування державними органами своїх попередніх рішень у зв’язку із 
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стверджуваною помилковістю останніх ЄСПЛ констатував у своєму рішенні у 

справі «Рисовський проти України» (2012) [247]. Заявнику як фермеру за рішенням 

районної ради було виділено у постійне користування земельну ділянку, вилучену в 

сільськогосподарського підприємства, про що було видано Державний акт на право 

користування землею, яким засвідчувалося безстрокове право заявника 

користуватися земельною ділянкою для ведення фермерського господарства. Однак, 

спірна земельна ділянка так і не була виділена сільською радою заявникові в натурі 

у зв’язку із відсутністю, як стверджувала сільська рада, вільних ділянок; більше 

того, така ситуація продовжувала існувати навіть після задоволення арбітражним 

(тепер – господарським) судом позову заявника та пред’явлення рішення до 

виконання. Саме ж рішення районної ради було скасоване нею як помилкове після 

внесення на нього протесту прокурора, який також ініціював провадження зі 

скасування виданого заявникові Державного акта на право користування землею та 

його реєстрації як фермера. 

В аналізованій ситуації зачіпаються, окрім адміністративного процесу, 

питання цивільного права, а саме інституту приватної власності, а також земельного 

права. Так, заявника було позбавлено права користуватись земельною ділянкою з 

підстав, не передбачених законодавством, та без відповідного рішення суду. Тобто, 

відповідність закону первинного рішення органу місцевого самоврядування щодо 

надання у користування земельної ділянки не оспорювалась, як цього вимагає ч. 10 

ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР [78]. 

Як роз’яснює ВСУ, орган місцевого самоврядування має право прийняти рішення 

про припинення права користування земельною ділянкою лише в порядку, з підстав 

і за умов, передбачених ст. 140-149 Земельного Кодексу України за позовом 

відповідного суб’єкта владних повноважень [137]. 

У зв’язку із виявленням такого недоліку національного правозахисного 

законодавства ЄСПЛ виділив наступні його аспекти: 1) процедура, за якою було 

скасовано рішення районної ради, дозволяла відповідному органу ретроспективно 

позбавляти добросовісних набувачів особистих прав, наданих помилково, за 

власним бажанням і в будь-який час; 2) у таких випадках у добросовісного набувача 
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не виникало права на відшкодування; 3) здійснення описаної процедури не 

передбачало залучення сторін, чиї інтереси зачіпаються; 4) рішення органу 

місцевого самоврядування могли бути скасовані шляхом внесення протесту 

прокурором. 

Аналізуючи перший із зазначених аспектів, ЄСПЛ звертає увагу на принцип 

належного урядування. Так, відповідно до цього принципу, держава, в особі своїх 

органів, має вдаватись до вчасних та послідових дій, у т. ч. запровадження 

внутрішніх процедур, які мінімізують ризик помилок, у випадках, коли зачіпаються 

права та інтереси окремих осіб, зокрема майнові [172]. Саме запровадження 

вказаних процедур покликане забезпечувати правову визначеність у 

правовідносинах, які стосуються майнових інтересів фізичних осіб [147]. Разом з 

тим, принцип належного урядування не може перешкоджати державним органам 

виправляти власні помилки, діючи при цьому невідкладно [177]. Інакше, існує ризик 

того, що зачіпатимуться загальні інтереси, адже відсутність у державних органів 

змоги виправляти власні помилки фактично санкціонує неналежний розподіл 

обмежених державних ресурсів [177]. 

Варто зауважити також, що оскільки, як зазначає ЄСПЛ, помилки державних 

органів не можуть виправлятись за рахунок осіб, яких стосується помилкове 

рішення, то такі особи мають підстави покладатись на добросовісність цих органів 

[183]. Відповідний орган може бути також зобов’язано виплатити компенсацію або 

інше відшкодування добросовісному власнику, майнові інтереси якого зачіпаються, 

для того щоб запобігти непропорційному втручанню в право особи та 

унеможливити отримання державними органами вигоди від своїх протиправних дій. 

В розглядуваному випадку суб’єктом прийняття рішень був орган місцевого 

самоврядування. ЄСПЛ у своїй практиці не відмежовує органи державної влади від 

органів місцевого самоврядування.  

Щодо другого аспекту, на який звернув увагу ЄСПЛ в цьому рішенні, то він не 

заперечує, що можливість звернення до суду зі скаргами на дії та рішення органів 

державної влади та місцевого самоврядування зменшує ймовірність свавільного 

тлумачення застосовних положень відповідними органами, однак необмеженість в 
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часі повноважень з перегляду своїх попередніх рішень ставить під сумнів принцип 

юридичної визначеності. Проте процедура скасування оспорюваного рішення була 

визнана відповідною національному законодавству, а отже, заявник не міг 

претендувати на будь-яку компенсацію. У зв’язку із зазначеним ЄСПЛ вказав на 

відсутність ефективного засобу юридичного захисту щодо запобігання вчиненню 

порушень чи їхньому продовженню або забезпечення відповідного відшкодування в 

аналогічних ситуаціях (п. 82 аналізованого рішення). 

Третім зауваженням ЄСПЛ наголосив, що рішення відповідних органів 

приймались ними самостійно без можливості залучення зацікавлених осіб до 

процесу прийняття рішень. У такому випадку особа не мала змоги висловити свою 

думку зі спірного питання.  

КСУ роз’яснив порядок скасування актів органів місцевого самоврядування у 

своєму Рішенні від 16.04.2009 р. № 7рп/2009 [276]. Згідно з п. 4 Рішення такі акти 

поділяються на нормативні та ненормативні. Термін «ненормативне рішення» було 

замінено на «індивідуальний акт» в КАСУ. Перші встановлюють, змінюють чи 

припиняють локальні правові норми, які стосуються питань, що входять до 

компетенції органів місцевого самоврядування, і розраховані, відповідно, на 

неодноразове застосування широким колом осіб. Другі ж вичерпують свою дію 

після одноразового застосування конкретним суб’єктом, якому вони адресовані. В 

розглядуваному рішенні спірним виявився другий вид актів органів місцевого 

самоврядування, оскільки саме вони безпосередньо зачіпають майнові інтереси 

конкретних осіб. 

Аналізуючи можливість зміни чи скасування індивідуальних актів, КСУ 

звертається до викладеного у ст. 3 КУ принципу, за яким права і свободи людини та 

їхні гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає 

перед людиною за свою діяльність. Також відповідальними за свою діяльність перед 

юридичними і фізичними особами є й органи місцевого самоврядування, про що 

зазначено у ст. 74 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні».  

Щодо змоги зміни органом місцевого самоврядування індивідуальних актів 

КСУ доходить висновку, що такі акти не можуть бути скасовані чи змінені 
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суб’єктом прийняття після їхнього виконання. Так, неможливість органами 

місцевого самоврядування скасовувати свої попередні рішення або ж вносити до 

них зміни, коли такі рішення спричиняють правовідносини щодо реалізації 

суб’єктивних прав чи охоронюваних законом інтересів окремих осіб, якщо ці особи 

заперечують проти їхньої зміни чи припинення, є «гарантією стабільності 

суспільних відносин», відповідно до якої громадяни можуть бути впевнені у 

неможливості погіршення їхнього поточного становища, як стверджує КСУ у п. 5 

згаданого Рішення. Із наведеного неможливо зробити однозначний висновок, яким 

чином такі особи можуть заперечувати проти зміни чи скасування рішень, які 

зачіпають їхні права чи законні інтереси.  

В аналізованій ситуації етапом фактичного виконання рішення органу 

місцевого самоврядування можна вважати виникнення у заявника права на 

оспорювану земельну ділянку на підставі Державного акта на право користування 

землею [16]. У зв’язку із цим заявник зазнав певних збитків, зумовлених, зокрема, 

придбанням сільськогосподарської техніки та сплатою земельного податку (п. 64 

рішення ЄСПЛ).  

Однак ані вказане Рішення КСУ, ані чинне законодавство не запроваджує 

жодного алгоритму дій органу місцевого самоврядування у випадку, коли останній 

допустив помилку внаслідок прийняття індивідуального акту. Відтак, невирішеним 

залишається питання щодо того, як все-таки органам державної влади чи місцевого 

самоврядування виправляти здійснені ними помилки, а також щодо відшкодування 

добросовісним набувачам у разі таких помилок. Як уже було зазначено, хоча ризик 

помилки державного органу покладається на саму державу, проте принцип 

належного урядування не може перешкоджати державним органам скасовувати свої 

помилкові рішення. Коли ж такі рішення зачіпають права чи законні інтереси 

фізичних осіб, то останні мають усі підстави очікувати відшкодування понесених 

ними, у зв’язку із помилковим рішенням, витрат. 

Аналіз законодавства дає підстави вважати, що органи місцевого 

самоврядування мають змогу скасовувати свої попередні рішення, зокрема з мотивів 

їхньої невідповідності Конституції та законам України. Що ж до безпосередньо 
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індивідуальних актів, то у розглядуваному Рішенні КСУ лише вказано, що вони не 

можуть бути скасовані чи змінені після виконання, зважаючи на їхній одноразовий 

характер.  

Четвертим зауваженням ЄСПЛ звертає увагу на можливість зловживань з боку 

державних органів, а саме існування ймовірності ретроспективного позбавлення 

особи прав шляхом внесення прокурором у будь-який час протесту на рішення 

такого органу. Так, згідно зі ст. 21 ЗУ «Про прокуратуру» від 05.11.1991 р. № 1789-

XII у редакції, чинній на час перебігу спірних правовідносин, прокурор мав право 

внести протест на акт, що суперечить закону, до органу, який видав такий акт, або 

до вищестоящого органу в межах здійснення нагляду за додержанням і 

застосуванням законів [95]. При цьому Закон не вказував жодних строків внесення 

протесту. Така процедура висвітлена також в абз. 2 п. 5 названого Рішення КСУ.  

Згідно ж із чинним ЗУ «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. № 1697-VII з 

прокурора знято функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів іншими 

органами, крім тих, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство (п. 3 ч. 1 ст. 2) [96]. Тобто, можна зробити висновок, що зазначена 

процедура перегляду індивідуальних актів, яка могла призводити до зловживань з 

боку державних органів, вже не застосовується. 

Отже, враховуючи наведене, констатуємо, що аналізований недолік 

національного правозахисного законодавства усунений лише частково. Безумовно, 

особа, права якої порушено скасуванням індивідуального акту органу місцевого 

самоврядування, може звернутись до суду, посилаючись на незаконність скасування 

рішення, дія якого вичерпується його виконанням. Окрім цього, така особа може 

претендувати на відшкодування їй шкоди органом місцевого самоврядування. 

Відповідно до ст. 1173 Цивільного кодексу України (надалі – ЦКУ) від 16.01.2003 р. 

№ 435-IV [110], завдана їй шкода підлягає відшкодуванню органом місцевого 

самоврядування, незалежно від вини останнього. 

Неможливість ретроспективного позбавлення органами місцевого 

самоврядування прав та законних інтересів окремих осіб шляхом зміни чи 

скасування індивідуальних актів цілком узгоджується із висвітленим ЄСПЛ 
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принципом належного урядування. Однак, існують випадки, коли органи місцевого 

самоврядування можуть допускати помилки при винесенні індивідуальних актів. 

Саме для виправлення таких помилок, а також для збалансування принципу 

належного урядування та належного розподілу державних ресурсів, коли 

індивідуальним актом зачіпаються загальні інтереси, необхідно запровадити 

процедуру виправлення органами місцевого самоврядування своїх помилок, 

допущених в індивідуальних актах, із визначенням строку, упродовж якого 

можливий перегляд останніх. 

Отже, доцільно на законодавчому рівні передбачити механізм зміни чи 

скасування індивідуальних актів, який би відповідав вимогам ЄСПЛ. Так, органам 

місцевого самоврядування може бути надано право коригувати прийняті ними 

індивідуальні акти в межах певного строку, якщо при їхньому виконанні може 

виникнути ризик перешкоджання належному розподілу державних ресурсів. Також 

обов’язково до процедури зміни чи скасування мають бути залучені особи, на 

користь яких винесено індивідуальний акт. Якщо внаслідок перегляду 

індивідуальний акт буде змінено чи скасовано, такі особи матимуть право на 

відшкодування завданої їм шкоди.  

Окремої уваги заслуговує питання, до суду якої юрисдикції може звернутись в 

цьому випадку особа. У своєму рішенні ЄСПЛ аналізує можливість оскарження 

скасування індивідуального акта до адміністративного суду. Однак вивчення 

національного законодавства та судової практики дозволяє зробити висновок про 

приналежність таких спорів до цивільної юрисдикції. 

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 19 КАСУ юрисдикція адміністративних судів 

поширюється, зокрема, на справи у публічно-правових спорах фізичних осіб із 

суб’єктом владних повноважень щодо оскарження індивідуальних актів, але лише в 

тому випадку, якщо щодо таких справ законом не встановлено інший порядок 

судового провадження. Згідно з ч. 1 ст. 19 Цивільного процесуального кодексу 

України від 18.03.2004 р. № 1618-IV [111] (надалі – ЦПКУ 2004 р.) у порядку 

цивільного судочинства, зокрема, розглядаються справи, які виникають із земельних 

правовідносин, якщо для них не встановлений розгляд у порядку іншого 
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судочинства. Із аналізу лише цих положень неможливо зробити однозначний 

висновок щодо юрисдикції відповідної категорії справ. ВССУ критеріями 

відмежування справ цивільної юрисдикції називає: 1) наявність спору про право; 2) 

присутність серед учасників спору хоча б однієї фізичної особи [133]. Щодо спорів, 

які виникають із земельних відносин, якщо однією із сторін виступає фізична особа, 

то вони підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства навіть за участі 

суб'єкта владних повноважень. Це твердження відповідає правовій позиції ВСУ 

[129]. 

Досліджуваним рішенням ЄСПЛ звертає увагу також на ще один 

процесуальний аспект – тривале невиконання рішень національних судів, винесених 

на користь заявника. Загалом невизначеність щодо права заявника на спірну 

земельну ділянку носила триваючий характер (з 1992 р.) саме у зв’язку із тим, що 

органи місцевого самоврядування не виконували рішення національних судів, 

винесені на користь заявника. Недоліки українського законодавства, пов’язані з 

тривалим невиконанням рішень вітчизняних судів, будуть детально проаналізовані у 

підрозділі 4.2. 

У своєму рішенні у справі «Гримковська проти України» (2011) ЄСПЛ 

наголошує на недоліках національного законодавства, пов’язаних із участю 

громадськості у процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя з питань, що 

стосуються довкілля [213]. Як важливий елемент такої участі, ЄСПЛ назвав 

можливість оскарження в незалежному органі рішень, дій або бездіяльності суб’єкта 

владних повноважень, що стосуються екологічних питань.  

Заявниця скаржилась на неналежну політику органу місцевого 

самоврядування із проведення магістральної дороги через вулицю, яка планувалась 

як житлова та, на думку заявниці, була непридатною для транзитного проїзду 

автотранспорту. Рішенням у цій справі ЄСПЛ констатував порушення Україною ст. 

8 Конвенції, оскільки через сукупний вплив негативних екологічних факторів, 

спричинених магістральною дорогою, заявниці не було надано змогу повною мірою 

реалізовувати своє право на повагу до житла. При цьому ЄСПЛ зазначив, що у 

ситуації заявниці були відсутні такі гарантії, як доступ громадськості до інформації 
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про стан навколишнього середовища та можливість представити свої думки з такого 

важливого питання, як проведення магістральної дороги через житлову вулицю. 

Слід зауважити, що права, передбачені ст. 8 Конвенції, не є абсолютними. 

Однак ЄСПЛ наголошує на необхідності збалансування в такому разі приватних 

інтересів заявниці з інтересами суспільства. Реальна можливість громадськості 

брати участь в прийняті рішень суб’єктами владних повноважень, а саме 

оскарження прийнятих ними рішень, покликана забезпечити такий справедливий 

баланс інтересів. 

На противагу цьому рішенню, ЄСПЛ наводить своє рішення у справі «Hatton 

and others проти Сполученого Королівства» (2003) [162]. Так, у цьому випадку 

заявники стверджували, що політика регулювання кількості нічних польотів в 

аеропорту Хітроу порушувала їхні права, передбачені ст. 8 Конвенції, та не 

залишала для них ефективного засобу захисту своїх прав. Проте, ЄСПЛ встановив 

наявність справедливого балансу між інтересами заявників та держави.  

На незручності, пов’язані з близькістю аеропорту та шумом в нічний час 

скаржились лише близько 2-3 % людей, які, однак, теоретично могли змінити місце 

проживання без значних фінансових витрат, оскільки ціни на житло не були 

зумовлені близькістю аеропорту.  

З іншого боку, наявність нічних рейсів була економічно вигідною для 

держави, а також слугувала сполученню аеропорту Хітроу з іншими аеропортами. 

Уряд, у свою чергу, зважаючи на тривалий характер цієї ситуації, проводив певні 

дослідження можливостей поліпшення існуючого становища та доводив до відома 

громадськості можливі варіанти своїх дій. Заявники ж мали можливість подавати 

пропозиції до уповноважених суб’єктів та оскаржувати залишення таких пропозицій 

без розгляду. 

Відтак, ЄСПЛ констатував, що державою було виконано свої зобов’язання за 

ст. 8 Конвенції. Водночас було виявлено порушення ст. 13 Конвенції, оскільки у 

заявників не було ефективного засобу захисту конвенційних прав через обмежені 

повноваження судових органів щодо перевірки дій відповідних державних органів. 

Так, до прийняття Закону про права людини у 1998 р. суди були не вправі 
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розглядати скарги заявників про збільшення кількості нічних авіарейсів з погляду 

можливого обмеження права на повагу до особистого та сімейного життя [113]. 

Саме цей конституційний закон, прийнятий майже відразу після подання 

заявниками скарги до ЄСПЛ (1997 р.), можна вважати яскравим прикладом 

інкорпорації Конвенції та практики ЄСПЛ у правову систему Великобританії. 

Повертаючись до аналізованого рішення у справі «Гримковська проти 

України», слід зазначити, що в ньому ЄСПЛ звертає увагу на Конвенцію про доступ 

до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до 

правосуддя з питань, що стосуються довкілля від 25.06.1988 р., відповідно до п. 3 ст. 

3 якої держави-учасниці сприяють громадськості в одержанні доступу до інформації, 

в участі у процесі прийняття рішень суб’єктами владних повноважень, а також у 

доступі до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища [6]. Ст. 

9 наголошує на необхідності державам надавати доступ громадськості до 

адміністративних і судових процедур перегляду рішень суб’єктів владних 

повноважень, оскарження дій чи бездіяльності останніх. Зауважимо, що цей 

міжнародний договір є частиною законодавства України, оскільки він був 

ратифікований нашою державою [97]. Гарантувати права особи, передбачені 

названою Конвенцією, та узгодити з нею національне законодавство закликає уряди 

держав-учасниць Парламентська асамблея РЄ [127]. 

У контексті розглядуваного питання варто звернути увагу на національне 

правозахисне законодавство в аналізованій сфері. Так, ст. 50 КУ гарантує кожному 

право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої 

порушенням цього права шкоди, а також право вільного доступу до екологічної 

інформації та її поширення. Хоча, як відомо, норми Конституції є нормами прямої 

дії, однак вони не можуть вважатись достатньо ефективними без законодавчого 

механізму їхньої реалізації.  

Проблема участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики 

є актуальною для України, попри наявність локальних нормативних актів, які 

регулюють участь жителів тієї чи іншої території у процесі прийняття органами 

місцевого самоврядування рішень. Так, вказані акти, як наголошують автори 
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аналітичної записки Національного інституту стратегічних досліджень «Правове 

регулювання участі громадськості у формуванні місцевої політики: проблеми та 

напрями реформування», носять радше рекомендаційний характер [128]. 

О. Кішіньова відзначає, що надання громадськості доступу до актуальних 

проблем на місцевому рівні полегшує вирішення останніх, та радить звернути увагу 

на позитивний зарубіжний досвід із досліджуваного питання [340]. Залучення 

громадськості до процесу прийняття рішень органами місцевого самоврядування 

може відбуватись, зокрема, шляхом консультацій, які, у свою чергу, набувають 

форми публічних обговорень чи вивчення відповідними органами громадської думки 

[415, с. 28]. 

Щодо забезпечення права громадськості на участь у вирішенні питань, що 

стосуються довкілля, то законодавство, яке було чинним на час, коли мали місце 

аналізовані правовідносини (2003 р.), містило перелік екологічних прав та гарантії 

їхньої реалізації. Так, у ст. 9 ЗУ «Про охорону навколишнього природного 

середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-XII [85] разом із правом на одержання повної 

та достовірної екологічної інформації (п. «е» ч. 1) передбачено можливість громадян 

брати участь в обговоренні матеріалів щодо розміщення об’єктів, які можуть 

негативно впливати на стан навколишнього природного середовища (п. «б» ч. 1) 

(надалі – НПС) (саме таким об’єктом можна вважати спірну магістральну дорогу), а 

також брати участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань впливу 

запланованої діяльності на НПС на стадіях розміщення, проектування, будівництва і 

реконструкції об’єктів та у проведенні громадської екологічної експертизи (п. «є» ч. 

1 у редакції ЗУ від 28.11.2002 р. № 254-IV, який був прийнятий у зв’язку із 

ратифікацією Україною розглядуваної вище Конвенції [37]; який за ЗУ від 

23.05.2017 р. № 2059-VIII [86] замінений на: «участь у громадських обговореннях з 

питань впливу планованої діяльності на довкілля»). П. «б» ч. 1 ст. 10 цього ж Закону 

встановлює обов’язок суб’єктів владних повноважень здійснювати технічні та інші 

заходи для запобігання шкідливому впливу окремих видів діяльності на НПС. Ч. 3 

ст. 6 містить положення про залучення громадськості до розробки суб’єктами 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254-15
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владних повноважень екологічних програм. Прокладання магістральної дороги 

через житлову вулицю підпадає під визначення планованої діяльності. 

Що ж до чинної редакції законодавчих актів у вказаній сфері, то п. є ч.1 ст. 3 

ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» передбачає 

«обов’язковість оцінки впливу на довкілля» (у редакції Законів від 17.02.2011 р. № 

3038-VI [100] та від 23.05.2017 р. № 2059-VIII [86]). Причому у 2017 р. був 

прийнятий спеціальний закон [86]. Таким чином, на сьогодні розглядувана 

діяльність підлягає оцінці її впливу на довкілля. Також перелік екологічних прав 

громадян було доповнено правом на участь у процесі здійснення стратегічної 

екологічної оцінки (п. «і» ч. 1 ст. 9 ЗУ «Про охорону навколишнього природного 

середовища»).  

ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р. № 2707-XII у 

редакції, чинній на час перебігу обставин справи, закріплював обов’язок суб’єктів 

владних повноважень вживати необхідних заходів щодо запобігання та 

недопущення перевищення встановлених рівнів впливу фізичних та біологічних 

факторів на стан атмосферного повітря і здоров’я людини (ч. 3 ст. 13) [84]. (У 

поточній редакції формулювання «стан атмосферного повітря і здоров’я людини» 

замінено на «середовище життєдіяльності людини» [41]). Ст. 12 цього Закону 

передбачала можливість обмеження, тимчасової заборони чи припинення 

діяльності, пов'язаної з порушенням умов і вимог до викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на його стан, 

передбачених дозволами. Саме такою діяльністю і була експлуатація магістральної 

дороги. Ст. 17 серед заходів щодо відвернення та зменшення забруднення 

атмосферного повітря визначала виведення транзитного транспорту з 

густонаселених житлових кварталів (п. 4 ч. 1).  

Таким чином, щодо аналізованого рішення ЄСПЛ можна зробити висновок, 

що, як і у випадку з наведеним вище рішенням ЄСПЛ у справі проти Сполученого 

Королівства, матеріальний аспект права на повагу до особистого та сімейного життя 

був забезпечений достатньою мірою. Однак заявники були позбавлені права на 

оскарження неправомірних, на їхню думку, дій суб’єктів владних повноважень.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#n405
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Так, національне законодавство, чинне на час існування спірних 

правовідносин, передбачало певні процесуальні гарантії екологічних прав громадян. 

Наприклад, у п. «д» ч. 1 ст. 10 ЗУ «Про охорону навколишнього природного 

середовища» закріплено, зокрема, можливість громадян вимагати компенсацію 

шкоди, заподіяної їхньому здоров’ю і майну внаслідок порушення 

природоохоронного законодавства, яким, власне, і були дії щодо проведення 

магістральної дороги державного значення через населену вулицю, а також 

невідворотність відповідальності за порушення законодавства про охорону НПС (п. 

«е» ч. 1).  

Що ж до процесуального аспекту аналізованих правовідносин, то згідно з п. 

«з» ч. 1 ст. 9 згаданого Закону кожен громадянин має право на подання до суду 

позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про 

відшкодування шкоди, заподіяної їхньому здоров'ю та майну внаслідок негативного 

впливу на НПС, та відповідно до п. «и» – право на оскарження у судовому порядку 

рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їхніх посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян. 

Ч. 3 ст. 11 передбачає судовий захист порушених прав громадян у галузі охорони 

НПС. Незважаючи на те, що такі положення закріплені ще в первинній редакції 

названого ЗУ та, на перший погляд, встановлюють можливість оскарження до 

національних судів, проте вони не визначають юрисдикцію, розгляду в якій 

підлягають зазначені скарги. 

Із прийняттям КАСУ (коли справа ще перебувала на розгляді в ЄСПЛ) було 

конкретизовано порядок оскарження у публічно-правових спорах. На противагу 

попередньому аналізованому випадку, де було встановлено, що спори про право, які 

виникають із земельних відносин, підлягають розгляду в порядку цивільного 

судочинства, публічно-правові ж спори віднесені до компетенції адміністративних 

судів (ч. 1 ст. 19). 

Отже, досліджуваний законодавчий дефект можна вважати усуненим шляхом 

конкретизації законодавчих положень щодо оскарження неправомірних, на думку 
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громадськості, рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень до 

адміністративних судів.  

Підсумовуючи наведене, можна зробити висновок, що у галузі 

адміністративного судочинства ЄСПЛ виявив 3 недоліки національного 

правозахисного законодавства. Варто зазначити, що середня швидкість їхнього 

усунення становить приблизно 4,5 роки.  

 

 

3.6. Кримінальне процесуальне право 

 

Недостатність законодавчого врегулювання положень щодо такого 

запобіжного заходу, як тримання під вартою на етапі як досудового розслідування, 

так і судового провадження. Перед аналізом конкретних законодавчих дефектів, 

пов’язаних із триманням осіб під вартою, необхідно зазначити, що саме цей 

запобіжний захід вважається найсуворішим, оскільки передбачає позбавлення особи 

свободи ще до визнання судом її винною у вчиненні злочину. Тому тримання під 

вартою має застосовуватись у виняткових випадках, чітко передбачених законом, і 

лише за належного обґрунтування неможливості застосування до особи жодного 

іншого запобіжного заходу.  

У ст. 5 Конвенції передбачене право кожної особи на свободу та особисту 

недоторканність. Однак воно не є абсолютним, а тому може підлягати певним 

обмеженням з боку держави. Випадки позбавлення свободи і процедура їхнього 

застосування, у свою чергу, мають бути чітко регламентовані в законодавстві та 

відповідати конвенційним гарантіям.  

Щодо національного законодавства, то причини та умови позбавлення особи 

свободи закріплені КПКУ 2012 р. Як відомо, одним із завдань кримінального 

судочинства є застосування до кожного учасника такого провадження належної 

правової процедури (ст. 2 КПКУ 2012 р.) (Назване завдання є новелою КПКУ 2012 

р.). Також варто вказати, що забезпечення права на свободу та особисту 
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недоторканність визнано однією із засад кримінального провадження (п. 5 ч. 1 ст. 7 

КПКУ 2012 р.) Тобто, цитовані положення відповідають конвенційним. 

У контексті розглядуваного питання слід зауважити, що обставини 

аналізованих нижче справ мали місце під час дії КПКУ 1960 р. та, відповідно, 

розглядались ЄСПЛ з точки зору його положень. Проте, як видається з проведеного 

дослідження, не всі виявлені ЄСПЛ законодавчі недоліки були усунуті з прийняттям 

КПКУ 2012 р. 

Одним із національних законодавчих недоліків, пов’язаних із триманням під 

вартою, є невідповідність Конвенції передбаченої законодавством процедури 

продовження строків тримання під вартою. Рішенням у справі «Микола Кучеренко 

проти України» (2009) ЄСПЛ нагадує, що слово «законний» та словосполучення 

«відповідно до процедури, встановленої законом», які містяться в ч. 1 ст. 5 

Конвенції, по суті, відсилають до національного законодавства та встановлюють 

обов’язок держави забезпечувати дотримання матеріально-правових і 

процесуальних норм такого законодавства [236].  

Однак така «законність» тримання під вартою, коли дотримано суто вимоги 

національного законодавства, на думку ЄСПЛ, не завжди є вирішальним чинником, 

адже останній має переконатися, що тримання особи під вартою упродовж 

оспорюваного періоду відповідало меті ч. 1 ст. 5 Конвенції, яка забороняє 

безпідставне позбавлення свободи. До того ж, він має з’ясувати, чи відповідає 

Конвенції сам національний закон і, зокрема, чи відповідають їй загальні принципи, 

які сформульовані в ньому чи випливають з нього. Стосовно таких принципів ЄСПЛ 

наголошує, що, коли йдеться про позбавлення свободи, надзвичайно важливою 

умовою є забезпечення загального принципу правової визначеності.  

Венеціанська комісія (Європейська комісія за демократію через право) 

пропонує розглядати вказаний принцип як одну із складових верховенства права 

[120, с. 10]. Правова визначеність полягає у зрозумілості та точності правових норм, 

а також їхній спрямованості на гарантування передбачуваності ситуацій і 

правовідносин [120, с. 11]. 
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Отже, неодмінна вимога полягає в тому, що умови, за яких здійснюється 

позбавлення свободи, мають бути чітко сформульовані саме в національному законі 

(цим твердженням ЄСПЛ наголошує на доступності такого закону). В Україні 

доступним можна вважати офіційно оприлюднений закон [330, с. 25]. А вже 

застосування самого закону має бути передбачуваним, тобто сформульованим з 

достатньою чіткістю, що дає особі можливість (у разі потреби — через відповідну 

консультацію) передбачити, достатньою за певних обставин мірою, ті наслідки, до 

яких може призвести конкретна дія, а отже відповідати нормі «законності», яку 

встановлює Конвенція [144].  

ЄСПЛ зазначає, що строк тримання під вартою є, в його розумінні, 

«законним», якщо він передбачений відповідним рішенням суду [241]. У п. 71 свого 

рішення у справі «Харченко проти України» (2011) ЄСПЛ звертає увагу 

національного законодавця на те, що «практика тримання обвинувачених під вартою 

без конкретного юридичного підґрунтя або за відсутності чітких норм, які б 

регулювали такі питання, в результаті може призвести до позбавлення осіб свободи 

упродовж необмеженого часу без відповідного дозволу суду і, відповідно, є 

несумісною з принципом юридичної визначеності та принципом захисту від 

свавілля, які наскрізною ідеєю наповнюють усі положення Конвенції та принцип 

верховенства права», а також «розумність строку тримання під вартою» не може 

оцінюватися абстрактно – вона має оцінюватися в кожному окремому випадку 

залежно від особливостей конкретної справи, причин, про які йдеться у рішеннях 

національних судів, переконливості аргументів заявника, викладених у його 

клопотанні про звільнення [263]. Це твердження ЄСПЛ висловлює також у своїх 

рішеннях проти інших країн [218].  

Не може бути виправданим тримання під вартою особи без відповідного 

рішення суду, а лише на підставі того, що вона «ознайомлюється з матеріалами 

справами» чи що «матеріали справи направлено до суду першої інстанції» [236].  

Продовження тримання під вартою може бути виправдано тільки «за 

наявності конкретного суспільного інтересу, який, не зважаючи на презумпцію 

невинуватості, переважає над принципом поваги до свободи особистості» [236]. 
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Така позиція ЄСПЛ була підтверджена рішенням у справі «Тимошенко проти 

України» (2013), а окрім того, у п. 267 зазначеного рішення було вказано, що ця 

проблема є повторюваною у справах щодо України саме внаслідок існування 

законодавчих прогалин [259]. Отже, у цьому випадку ЄСПЛ прямо наголошує на 

недосконалості системи законодавства України [310, с. 32]. 

Рішенням у справі «Іззетов проти України» (2011) [222] ЄСПЛ констатував 

три недоліки національного законодавства із згаданого питання: 1) процесуальні дії, 

за якими строк тримання під вартою упродовж досудового слідства продовжувався 

прокурором; 2) тримання під вартою після завершення досудового слідства та до 

початку судового розгляду не потребувало винесення будь-якого відповідного 

рішення; 3) суддя не був зобов’язаний наводити будь-які підстави для продовження 

строку запобіжного заходу на період судового розгляду [308, с. 15-16]. На 

підтвердження своєї позиції ЄСПЛ наводив положення чинного на час розгляду 

справи КПКУ 1960 р. у відповідній редакції.  

Щодо першого згаданого законодавчого дефекту, варто зазначити, що його 

ЄСПЛ виявляв ще задовго до досліджуваного періоду [235]. За ч. 1, 2 ст. 156 КПКУ 

1960 р., тримання під вартою під час досудового розслідування не повинно було 

тривати більше 2 місяців. У випадках, коли у вказаний строк розслідування справи 

завершити було неможливо, а підстав для скасування чи заміни запобіжного заходу 

на більш м’який не було, він міг бути продовжений: 1) до 4 місяців – за поданням, 

погодженим з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів органами 

дізнання і досудового слідства, або самим цим прокурором, суддею того суду, який 

виніс постанову про застосування запобіжного заходу; 2) до 9 місяців – за поданням, 

погодженим з заступником Генерального прокурора України, прокурором АРК, 

області, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них прокурорів, або самим цим 

прокурором у справах про тяжкі і особливо тяжкі злочини, суддею апеляційного 

суду; 3) до 18 місяців – за поданням, погодженим з Генеральним прокурором 

України, його заступником, або самим цим прокурором в особливо складних 

справах про особливо тяжкі злочини, суддею ВСУ.  
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У КПКУ 2012 р., на відміну від КПКУ 1960 р., передбачено, що строк дії 

ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку 

тримання під вартою не може перевищувати 60 днів (ч. 1 ст. 197). Цей строк може 

бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в 

порядку, передбаченому КПКУ 2012 р., притому сукупний строк тримання під 

вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не 

повинен перевищувати: 1) 6 місяців – у кримінальному провадженні щодо злочинів 

невеликої або середньої тяжкості; 2) 12 місяців – у кримінальному провадженні 

щодо тяжких або особливо тяжких злочинів (ч. 3 ст. 197). Така ухвала може бути 

оскаржена в апеляційному порядку (п. 2, 3 ч. 1 ст. 309 КПКУ 2012 р.)  

Отже, КПКУ 2012 р. усунуто вказаний законодавчий дефект шляхом 

запровадження процедури продовження строку тримання під вартою на підставі 

ухвали слідчого судді або суду, залежно від стадії провадження, а також скорочено 

максимальний строк тримання під вартою з 18 до 12 місяців. 

З приводу другого законодавчого недоліку, виявленого у справі «Іззетов 

проти України» (2011), стосовно того, що тримання під вартою після завершення 

досудового слідства та до початку судового розгляду не потребувало винесення 

будь-якого відповідного рішення, – ЄСПЛ, крім того, у п. 58 свого рішення у справі 

«Руденко проти України» (2010) [248] зазначає, що українське законодавство не 

передбачало підстав для тримання особи під вартою після направлення справи до 

суду першої інстанції та до проведення попереднього розгляду справи, про що 

також вказано у рішенні ЄСПЛ у справі «Микола Кучеренко проти України» (2009) 

[236].  

Згаданим вище рішенням у справі «Харченко проти України» (2011) ЄСПЛ 

звертає увагу українського законодавця на вказаний недолік у дещо жорсткішій 

формі, наголошуючи на тому, що практика, яка виникла у зв’язку із законодавчою 

прогалиною і яка допускає можливість тримання особи під вартою упродовж 

необмеженого і непередбачуваного строку за обставин, коли таке тримання під 

вартою не передбачається ні конкретним положенням законодавства, ні судовим 

рішенням (мається на увазі зазначена у п. 71 названого рішення практика тримання 
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обвинувачених під вартою виключно на підставі того, що обвинувальний висновок 

подано до суду першої інстанції), сама по собі суперечить принципу юридичної 

визначеності, який випливає з Конвенції і який є одним з основних елементів 

верховенства права (п. 74 рішення) [263].  

Так, у п. 4 ч. 1 ст. 237 КПКУ 1960 р. передбачено з’ясування суддею при 

попередньому розгляді справи, серед інших питань, чи немає підстав для зміни, 

скасування чи обрання запобіжного заходу. І хоча у ч. 5 ст. 156 КПКУ 1960 р. 

вказано, що строки тримання під вартою під час досудового слідства завершувались 

в день надходження справи до суду, проте запобіжний захід, зокрема тримання під 

вартою, продовжувався під час стадії судового розгляду справи автоматично у 

випадку, якщо не виникало підстав для його зміни чи скасування.  

Отже, у судді не було потреби наводити жодні підстави, щоб строк тримання 

під вартою із досудового розслідування продовжувався на судовий розгляд справи. 

Аналогічною була ситуація з відповідним положенням і КПКУ 2012 р., а саме за ч. 3 

ст. 315 під час підготовчого судового засідання суд, за клопотанням учасників 

судового провадження, мав право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення 

кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо 

обвинуваченого, а за відсутності зазначених клопотань застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового 

розслідування, вважалося продовженим. Однак положення щодо автоматичного 

продовження строку тримання під вартою у разі відсутності клопотань втратило 

чинність як неконституційне згідно з рішенням КСУ від 23.11.2017 р. № 1-р/2017 

[271]. Зокрема, у мотивувальній частині згаданого рішення вказано, що таке 

положення суперечить як КУ (ст. 29), так і Конвенції та практиці Суду. ЄСПЛ 

зазначає, що тримання під вартою, зокрема після закінчення досудового 

розслідування та до початку судового розгляду, суперечить меті ст. 5 Конвенції, що 

полягає у «запобіганні свавільному чи невиправданому позбавленню волі» [173]. 

Також Суд наголошує, що при продовженні запобіжного заходу, пов’язаного з 

обмеженням права особи на свободу та особисту недоторканність, необхідним є 
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здійснення судового контролю щодо обґрунтованості підстав такого продовження 

[221]. 

Чинний механізм продовження строків тримання під вартою після завершення 

досудового розслідування виглядає наступним чином. У разі наявності клопотань 

сторін провадження під час підготовчого засідання суд має право обрати, змінити чи 

скасувати запобіжний захід. Якщо таких клопотань немає, то особа, щодо якої він 

був застосований, звільняється з-під варти із закінченням строку запобіжного 

заходу. Під час судового розгляду в суду є можливість обрати, скасувати чи змінити 

запобіжний захід в порядку ст. 331 КПКУ 2012 р. Відтак, законодавчий недолік, 

виявлений ЄСПЛ, хоч і не був взятий до уваги при проектуванні КПКУ 2012 р., та 

був усунений КСУ за конституційним поданням Уповноваженого ВРУ з прав 

людини. КСУ мотивував своє рішення, зокрема, позиціями Суду, що ще раз 

підкреслює реальну можливість впливу практики ЄСПЛ на національне 

правозахисне законодавство. 

Як уже зазначалося, третім недоліком українського законодавства з 

аналізованого питання ЄСПЛ визнав у справі «Іззетов проти України» (2011) те, що 

суддя не був зобов’язаний наводити будь-які підстави для продовження строку 

запобіжного заходу на період судового розгляду. Окрім того, у рішенні ЄСПЛ у 

справі «Буряга проти України» (2010) вказано, що відсутність чітко 

сформульованих положень, які б давали змогу визначити, чи можливо (і якщо так, 

то за яких умов) на етапі судового провадження у належному порядку продовжити 

тримання під вартою, встановлене на досудовому етапі провадження на визначений 

строк, не відповідає критерію «передбачуваності закону», як цього вимагає ч. 1 ст. 5 

Конвенції, а також що відсутність наведення судами мотивування при 

санкціонуванні тримання під вартою упродовж тривалого проміжку часу є 

несумісною з принципом захисту від свавілля, закріпленим у ч. 1 ст. 5 Конвенції (п. 

63, 64 рішення) [207].  

Поняття передбачуваності закону було висвітлено вище. Що ж до принципу 

захисту від свавілля, то він як складова принципу верховенства права означає 

відсутність з боку держави будь-яких зловживань, пов’язаних із втручанням у права 
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людини, та наявність судового контролю з метою запобігання вказаним 

зловживанням [168].  

У ст. 331 КПКУ 2012 р. зазначено, що під час розгляду справи суд, за 

клопотанням сторони обвинувачення або захисту, має право своєю ухвалою 

змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо обвинуваченого (ч. 1); 

причому незалежно від наявності клопотань він зобов’язаний розглянути питання 

доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до спливу 

двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру чи з дня 

застосування судом до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою. За наслідками розгляду питання суд своєю вмотивованою ухвалою 

скасовує, змінює запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або продовжує 

його дію на строк, що не може перевищувати двох місяців. Копія ухвали вручається 

обвинуваченому, прокурору та направляється уповноваженій службовій особі місця 

ув’язнення (абз. 1 ч. 3). Суд зобов'язаний повторно розглянути питання доцільності 

продовження тримання обвинуваченого під вартою до спливу продовженого строку, 

якщо судове провадження не було завершене до його спливу (абз. 2 ч. 3).  

Відтак, можна констатувати, що КПКУ 2012 р., положення якого щодо 

застосування такого запобіжного заходу, як тримання під вартою, роз'яснено ВССУ 

[132], усунуто вказані недоліки національного правозахисного законодавства. Також 

слід відзначити, що згаданим Кодексом передбачений обов’язок суду розглянути 

питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою незалежно 

від наявності клопотань, що можна вважати яскравим проявом впливу практики 

ЄСПЛ на національне правозахисне законодавство. 

Додатково варто вказати, що недоліки національного правозахисного 

законодавства щодо строків тримання особи під вартою, на які у своїх рішеннях 

проти України вказував ЄСПЛ, пропонував усунути КМУ шляхом внесення змін до 

КПКУ 2012 р., однак вказаний законопроект не був реалізований [48]. 

У п. 85 свого рішення у справі «Луценко проти України» (2012) ЄСПЛ 

зазначає, що однією з вимог ч. 3 ст. 5 Конвенції є те, що судовий контроль за 
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триманням під вартою має бути автоматичним, тобто він не може залежати від 

попереднього клопотання затриманого, а постанова про взяття під варту, у свою 

чергу, підлягає незалежному судовому розгляду [232]. Однак, після затримання 

заявника його було доставлено до суду, який, не зважаючи на скарги заявника щодо 

незаконного, на його думку, затримання, не розглядав законність взяття заявника під 

варту та, як стверджувалось Урядом, не мав цього робити, виконуючи вимогу щодо 

забезпечення заявнику автоматичного судового контролю за його триманням під 

вартою (п. 86), а навпаки, заявник мав сам звертатись з клопотанням про перегляд 

законності його затримання (п. 87). Водночас ЄСПЛ наголошує, що такий недолік 

правозахисного законодавства стосується не лише України, а притаманний також 

правовим системам інших європейських держав [143].  

Згадувана вже ч. 3 ст. 331 КПКУ 2012 р. намагається встановити такий 

автоматичний контроль. Отже, названий недолік національного правозахисного 

законодавства можна вважати усунутим, оскільки, відповідно до викладених вище 

положень, суд зобов’язаний періодично здійснювати контроль за доцільністю 

тримання особи під вартою. 

У п. 267 свого рішення у справі «Тимошенко проти України» (2013) ЄСПЛ 

наголошує, що рішення про взяття заявниці під варту не встановлювало чіткого 

строку дії запобіжного заходу, тож суперечило вимозі законності, закріпленій у ст. 5 

Конвенції. Також у цьому рішенні ЄСПЛ підкреслює, що наведена ситуація є 

повторюваною не тільки щодо України, про що він вже неодноразово зазначав у своїх 

рішеннях [259]. Водночас, ЄСПЛ посилається на вже згадуване рішення у справі 

«Харченко проти України» (2011), вказуючи при цьому на наявність законодавчих 

прогалин [263].  

Норми КПКУ 1960 р. прямо не зобов’язували суд встановлювати строк дії 

запобіжного заходу. Проте, такий законодавчий дефект був усунений КПКУ 2012 р., 

де у ч. 4 ст. 196 наголошується, що слідчий суддя, суд зобов’язаний визначити в 

ухвалі про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або 

домашнього арешту дату закінчення її дії у межах строку, передбаченого цим 

Кодексом. 
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У п. 87 рішення у справі «Миханів проти України» (2009) ЄСПЛ звертає увагу 

на те, що національне законодавство чітко не регулювало таку ситуацію, коли 

державні органи використали дуже схожі обвинувачення, які вже були частиною 

однієї кримінальної справи щодо заявника, як привід для його залишення під 

вартою, долаючи таким чином дію постанов суду про звільнення заявника, а також 

не передбачало достатніх гарантій проти зловживання у випадках, які стосувались 

кожної справи [237].  

Ст. 29 КУ передбачає, що кожна людина має право на свободу та особисту 

недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою 

інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 

встановлених законом (ч. 1). КПКУ 1960 р. встановлював перелік запобіжних 

заходів (ст. 149), підстави для їхнього застосування (ст. 148), обставини, що 

враховувалися при обранні запобіжного заходу (ст. 150), порядок застосування, 

скасування і зміни запобіжного заходу (ст. 165, 1651) та порядок його обрання (ст. 

1652), у т. ч. порядок взяття під варту (ст. 155), строки тримання під вартою (ст. 156) 

і порядок продовження строків тримання під вартою (ст. 1653), та інші положення 

щодо вказаного запобіжного заходу (ст. 158-162), однак ці норми не могли вберегти 

особу від потенційного залишення під вартою у ситуації, окресленій ЄСПЛ. Вказана 

законодавча прогалина існує також і в КПКУ 2012 р. 

Отже, зазначений законодавчий недолік не можна вважати усуненим чи хоча б 

врахованим національним законодавцем при проектуванні КПКУ 2012 р. 

У згаданому вище рішенні ЄСПЛ наголошує ще на одному суттєвому 

недоліку українського законодавства, а саме на тому, що адміністративні 

формальності, пов’язані зі звільненням особи з-під варти, не могли виправдати 

затримку звільнення тривалістю більше кількох годин (відповідно до матеріалів 

справи, заявник залишався ув’язненим упродовж дня без жодних підстав, доки не 

було прийнято рішення затримати його повторно) (п. 86) [237]. Такий недолік 

правозахисного законодавства ЄСПЛ констатував неодноразово у своїх рішеннях у 

справах як проти України (зокрема, ще у 2007 р. [231]), так і інших держав [179].  
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Ст. 156 КПКУ 1960 р. визначала двомісячний строк тримання під вартою під 

час досудового розслідування (ч. 1) з можливістю його продовження (ч. 2), проте не 

передбачала строку, упродовж якого необхідно було здійснити подання щодо 

продовження строку тримання особи під вартою, хоча й вказувала на те, що у разі 

завершення строку тримання під вартою як запобіжного заходу, якщо цей строк не 

продовжено у встановленому Кодексом порядку, орган дізнання, слідчий, прокурор 

зобов'язаний негайно звільнити особу з-під варти, а також начальник місця 

попереднього ув'язнення зобов'язаний негайно звільнити з-під варти 

обвинуваченого, щодо якого постанова судді про продовження строку тримання під 

вартою на день завершення строків тримання під вартою не надійшла (ч. 10, 11).  

КПКУ 2012 р. усуває такий законодавчий недолік. Так, ст. 199 передбачає, що 

клопотання до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого 

здійснюється досудове розслідування, про продовження строку тримання під 

вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не 

пізніше ніж за 5 днів до завершення дії попередньої ухвали про тримання під вартою 

(ч. 1, 2); а слідчий суддя, у свою чергу, зобов’язаний розглянути клопотання про 

продовження строку тримання під вартою до завершення строку дії попередньої 

ухвали (ч. 4).  

Таким чином, із встановленням максимального строку подання клопотання 

про продовження строку тримання під вартою, національний законодавець створює 

гарантію щодо його своєчасного розгляду слідчим суддею, судом, а також вчасного 

надходження ухвали про продовження або відмову у продовженні вказаного строку 

до місця тримання особи під вартою, а отже й вживає заходів щодо усунення 

виявленого ЄСПЛ недоліку правозахисного законодавства. 

Адміністративними формальностями виправдовувалась також відсутність 

строку для повідомлення пенітенціарної установи про рішення щодо звільнення від 

подальшого відбування покарання у вигляді позбавлення волі (п. 102 рішення ЄСПЛ 

у справі «Ошурко проти України» (2011) [244]). Саме цей факт ЄСПЛ визнав таким, 

що може викликати свавілля з боку державних органів.  
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Звільнення заявника з-під варти могло бути здійснене лише в день 

надходження відповідних документів до пенітенціарної установи. Такі документи 

надійшли лише через 15 днів після постановлення рішення. Суд вказує, що затримка 

у повідомленні пенітенціарної установи може бути виправдана лише за її тривалості 

у кілька годин. Водночас ЄСПЛ наголошує, що тримання заявника під вартою до 

постановлення ухвали суду про його звільнення та повідомлення про неї 

пенітенціарної установи відповідало національному закону. Відтак, своїм рішенням 

ЄСПЛ висловив сумнів щодо якості такого закону (п. 103). 

У цьому контексті варто згадати Порядок взаємодії установ виконання 

покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального 

патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, затверджений Наказом 

Мін’юсту, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони 

здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України (надалі – МВС України) 

від 03.04.2018 р. № 974/5/467/609/280, який передбачає аспекти комунікації між 

уповноваженими органами з метою забезпечення вчасного виконання усіх 

адміністративних формальностей у цій сфері. 

Своїм рішенням у справі «Молодорич проти України» (2011) ЄСПЛ звертає 

увагу українського законодавця на проблему відсутності чіткої і передбачуваної 

національної процедури судового розгляду питання законності продовжуваного 

тримання заявника під вартою (п. 104) [239].  

Такий законодавчий дефект також проілюстрований ЄСПЛ у справі 

«Тимошенко проти України» (2013), у п. 276 рішення в якій він вказує, що ч. 4 ст. 5 

Конвенції, зокрема, передбачає право осіб, яких затримано або взято під варту, на 

перегляд процесуальних і матеріальних умов, які з точки зору Конвенції є суттєвими 

для забезпечення законності позбавлення їх свободи [259]. Принцип законності в 

таких випадках буде вважатись дотриманим, якщо компетентний суд перевірятиме 

не лише дотримання процесуальних вимог національного законодавства, а й 

обґрунтованість підозри, на підставі якої здійснено затримання, та легітимність 

мети, з якою особу затримано та потім узято під варту [154]. Як видно з матеріалів 
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згаданої справи проти України (п. 279), усі аргументи (зокрема, незмінне 

дотримання заявницею зобов’язань за підпискою про невиїзд до взяття її під варту та 

той факт, що вона не робила спроб ухилитися від правосуддя або перешкоджати 

встановленню істини у справі; листи великої кількості публічних осіб з наданням 

особистих гарантій та клопотаннями про звільнення заявниці; пропозиція звільнити 

її під заставу) як заявниці, так і інших осіб суд вважав несуттєвими для зміни 

запобіжного заходу [259].  

На думку ЄСПЛ, одне з призначень ухвалення обґрунтованого рішення з цього 

питання полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що їхні позиції були 

враховані, а отже, хоча ст. 5 Конвенції не накладає на суддю, який здійснює перегляд 

законності взяття особи під варту, зобов’язання розглядати кожен аргумент, що 

міститься в клопотаннях апелянта, її гарантії будуть позбавлені своєї сутності, якщо 

суддя, ґрунтуючись на національному законодавстві та судовій практиці, 

поводитиметься з конкретними фактами, на які посилається затримана особа, як з 

несуттєвими або ігноруватиме їх, що може поставити під сумнів «законність» 

позбавлення свободи [165].  

Таким чином, хоча КПКУ 1960 р. вимагав від судів мотивувати свої рішення 

щодо тримання під вартою упродовж досудового слідства та не перевищувати строк 

такого тримання (згадана вище ст. 156 встановлювала строк тримання під вартою та 

можливість його продовження, а ч. 1 ст. 165 вказувала, що запобіжний захід у вигляді 

взяття під варту застосовувався лише за вмотивованою постановою судді чи 

ухвалою суду), він не містив аналогічної вимоги стосовно рішень про подальше 

тримання під вартою після того, як справу було передано до суду першої інстанції.  

На цьому ЄСПЛ також наголошував рішенням у справі «Нечипорук і Йонкало 

проти України» (2011), де, зокрема, зазначено, що хоча відповідне національне 

законодавство передбачало процесуальні заходи при відданні обвинуваченого до 

суду, воно чітко не визначало, який орган може продовжити період тримання 

обвинуваченого під вартою, на яких підставах і на який строк (п. 203) [242], а також 

рішенням у справі «Соловей і Зозуля проти України» (2008) [258].  

Отже, ЄСПЛ дійшов висновку, що норми процесуального законодавства 
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України стосовно тримання під вартою не забезпечували заявникам належного 

захисту від свавілля з боку держави.  

Згідно із ч. 1 ст. 183 КПКУ 2012 р., тримання під вартою є винятковим 

запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, 

що жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, 

передбаченим ч. 1 ст. 177 Кодексу, а саме: переховування підозрюваного, 

обвинуваченого від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, 

приховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне 

значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного 

впливу на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, 

спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному 

провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення чи 

продовження кримінального правопорушення, у якому особа підозрюється, 

обвинувачується. За ч. 2 ст. 177 слідчий, прокурор не мають права ініціювати 

застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим 

Кодексом.  

Крім наявних ризиків, ст. 178 КПКУ 2012 р. передбачає сукупність обставин, 

що обов’язково враховуються слідчим суддею, судом при обранні запобіжного 

заходу: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим 

кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній 

особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному 

правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан 

здоров’я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв’язків 

підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у т. ч. наявність 

в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого 

постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, 

обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність 

судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, 

обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися 

до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого 
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кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої 

підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого 

внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується 

особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні 

обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема 

ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у т. ч. у зв`язку з 

його доступом до зброї. 

Ч. 2 ст. 183 регулює випадки виняткового застосування тримання під вартою 

до певних категорій осіб із подальшим наведенням додаткових підстав щодо 

застосування такого запобіжного заходу.  

Ст. 184 встановлює вимоги до клопотання слідчого, прокурора про 

застосування запобіжних заходів, зокрема тримання під вартою.  

Відповідно до ч. 1 ст. 194, під час розгляду клопотання про застосування 

запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов’язаний встановити, чи доводять надані 

сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) 

наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим 

кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує 

хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 Кодексу, і на які вказує слідчий, 

прокурор; 3) недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів для 

запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Згідно з ч. 2 зазначеної 

статті, слідчий суддя, суд зобов’язаний постановити ухвалу про відмову в 

застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не 

доведе наявність всіх вказаних вище обставин.  

Відповідно до ч. 1 ст. 196, в ухвалі про застосування запобіжного заходу 

слідчий суддя, суд зазначає відомості, зокрема, про обставини, які свідчать про 

недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів для запобігання 

ризикам, передбаченим ст. 177 Кодексу; посилання на докази, які обґрунтовують ці 

обставини.  

Ч. 3 ст. 199 передбачає аналогічні наведеним вимоги до змісту клопотання про 

продовження строку тримання під вартою, а також встановлює додаткові, а саме: 



140 
 

виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або 

з’явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад 

обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення 

дії попередньої ухвали про тримання під вартою.  

Щодо клопотання про звільнення заявниці під заставу, то ч. 4 ст. 183 КПКУ 

2012 р. передбачає перелік випадків, коли слідчий суддя, суд має право не визначати 

розмір застави при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а 

саме: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його 

застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, 

стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді 

застави, проте був порушений нею. 

Отже, положення КПКУ 2012 р., що регулюють такий запобіжний захід, як 

тримання під вартою, набули більшої чіткості, порівняно з аналогічними 

положеннями КПКУ 1960 р. Із наведеного можна зробити висновок, що український 

законодавець усунув вказаний ЄСПЛ недолік національного правозахисного 

законодавства із впровадженням висвітлених вище норм.  

Згаданим вище рішенням у справі «Руденко проти України» (п. 58) ЄСПЛ 

також зауважує, що, хоча п. 4 ч. 1 ст. 237 КПКУ 1960 р. покладав на суддю обов’язок 

з’ясовувати при попередньому розгляді справи питання щодо застосування 

запобіжних заходів, проте такий розгляд справи з огляду на положення ч. 1 ст. 240 

Кодексу (попередній розгляд справи здійснюється суддею одноособово з 

обов'язковою участю прокурора; про день попереднього розгляду справи 

повідомляються також інші учасники процесу, однак їхня неявка не перешкоджає 

розгляду справи) можливо було здійснювати без участі відповідної особи та її 

захисника (п. 71) [248]. А отже, під час вирішення питання щодо застосування 

запобіжних заходів за участі лише сторони обвинувачення, але без сторони захисту, 

на думку ЄСПЛ, порушувався принцип змагальності сторін у кримінальному 

процесі. 

Згідно зі ст. 193 КПКУ 2012 р. розгляд клопотання про застосування 

запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, 
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обвинуваченого, його захисника, крім випадків, якщо прокурором буде доведено, 

що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук (ч. 1, ч. 6). У 

такому разі після затримання особи і не пізніш як через 48 годин з часу її доставки 

до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, 

обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід, про 

що постановляє ухвалу (ч. 6). Слідчий суддя, суд, до якого прибув або доставлений 

підозрюваний, обвинувачений для участі у розгляді клопотання про застосування 

запобіжного заходу, зобов’язаний роз’яснити його права (ч. 2). Слідчий суддя, суд 

зобов’язаний вжити необхідних заходів для забезпечення захисником 

підозрюваного, обвинуваченого, якщо останній заявив клопотання про залучення 

захисника, якщо участь захисника є обов’язковою або якщо слідчий суддя, суд 

вирішить, що обставини кримінального провадження вимагають участі захисника (ч. 

3).  

Окрім зазначеного, національний законодавець у ст. 187 КПКУ 2012 р. 

наголошує, що слідчий суддя, суд після одержання клопотання про застосування 

запобіжного заходу до підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває на свободі, 

призначає дату судового засідання і здійснює судовий виклик (ч. 1); у разі 

неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом і відсутності у 

слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні 

причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю, слідчий суддя, суд має 

право постановити ухвалу про привід підозрюваного, обвинуваченого, якщо він не 

з’явився для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді, 

зокрема, тримання під вартою, або ухвалу про дозвіл на його затримання з метою 

приводу, якщо ухвала про привід не була виконана (ч. 3).  

Таким чином український законодавець спонукає підозрюваного, 

обвинуваченого та його захисника з’явитись на розгляд питання щодо взяття особи 

під варту, а також уповноважує слідчого суддю, суд постановити ухвалу про привід 

підозрюваного, обвинуваченого у разі його неявки, щоб забезпечити змагальність 

судового процесу. А отже, виявлений ЄСПЛ законодавчий дефект було усунуто. 
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У п. 38 свого рішення у справі «Мурукін проти України» (2010) ЄСПЛ вказує 

на такий законодавчий недолік: «національне законодавство не є достатньо чітким 

щодо моменту, коли заявник має бути звільнений з-під варти» [240]. Заявнику було 

пред’явлено обвинувачення та щодо нього було обрано запобіжний захід у вигляді 

підписки про невиїзд, який згодом було змінено на тримання під вартою (п. 7, 8, 11 

рішення). Вироком районного суду заявника було визнано винним у вчиненні 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього 

руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), та 

засуджено до обмеження волі і залишено запобіжний захід без змін до набрання 

вироком законної сили (п. 13). Заявник скаржився до національних судових органів 

на незаконність такого рішення районного суду, однак його скарги не були 

задоволені (п. 14-19). Оспорюваний період охоплював саме тримання під вартою від 

винесення вироку до набрання ним законної сили. 

Так, згідно з ч. 1 ст. 342 КПКУ 1960 р. (у редакції, чинній на час розгляду 

справи), суд був зобов’язаний негайно, в залі судового засідання, звільнити з-під 

варти особу, зокрема, при засудженні її до покарання не пов’язаного з позбавленням 

волі, якщо вона до цього перебувала під вартою. Ч. 1 ст. 343 встановлювала 

обов’язок суду вирішувати питання щодо запобіжного заходу, який 

застосовуватиметься до особи до набрання вироком законної сили. 

Однак зі змісту ч. 1 ст. 107 Виправно-трудового кодексу України (чинного на 

час розгляду справи) можна зробити висновок, що якщо особа, яка перебувала під 

вартою, засуджена до обмеження волі, то вона звільняється з-під варти після 

набрання вироком щодо неї законної сили [13]. 

У таких випадках, на думку ЄСПЛ, тримання заявника під вартою упродовж 

певного періоду не ґрунтувалось на законі, який би відповідав принципу 

передбачуваності в розумінні ч. 1 ст. 5 Конвенції.  

Що ж до положень чинного законодавства, то ч. 2 ст. 377 КПКУ 2012 р. надає 

суду право, з урахуванням особи та обставин, встановлених під час кримінального 

провадження, звільнити обвинуваченого з-під варти у разі засудження останнього до 

обмеження волі.  
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Ч. 2 ст. 57 КВКУ надає суду право, з урахуванням особи та інших обставин 

кримінального провадження, направляти осіб, засуджених до обмеження волі, до 

місць відбування покарання за правилами, встановленими для осіб, яких засуджено 

до позбавлення волі, з наступним звільненням їх з-під варти по прибутті до місця 

відбування покарання. Однак, як видно із формулювання наведених вище положень, 

в обидвох випадках звільнення засудженого з-під варти є лише правом, а не 

обов'язком суду. Що ж до випадків, аналогічних висвітленим ЄСПЛ, то положення, 

яке б їх регламентувало, відсутнє. 

З наведеного можна зробити висновок, що запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою, застосований до особи, засудженої до обмеження волі, 

автоматично продовжується до набрання вироком законної сили в межах строків, 

попередньо визначених рішенням суду щодо обрання такого запобіжного заходу, 

якщо суд не реалізує своє право, передбачене ч. 2 ст. 377 КПКУ 2012 р. 

У своєму рішенні у справі «Харченко проти України» (2011) ЄСПЛ вже не 

вперше наголошує на наступному недоліку українського законодавства. Клопотання 

заявника про звільнення з-під варти було розглянуте судом лише через 19 днів після 

його подачі, що не відповідає вимозі судового розгляду без зволікань, хоча подане 

воно було ще до того, як матеріали кримінальної справи були передані до суду. 

Матеріали справи передавалися до суду упродовж 9 днів. Суду знадобилося 7 днів, 

щоб провести попередній розгляд справи, і ще 3 дні – щоб прийняти рішення щодо 

клопотання заявника. Отже, швидкість розгляду питання законності тримання 

заявника під вартою залежала від дати судового засідання в його справі, що за 

обставин цієї справи було на шкоду інтересам заявника та є проблемою, яка постійно 

виявляється у справах проти України через відсутність чітких і передбачуваних 

положень, які б на стадії судового розгляду забезпечували процедуру, сумісну з 

вимогами ч. 4 ст. 5 Конвенції, де передбачено, що кожен, кого позбавлено свободи 

внаслідок арешту або тримання під вартою, має право ініціювати провадження, в 

ході якого суд без зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення 

про звільнення, якщо затримання є незаконним (п. 86 названого рішення) [263].  
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Такий законодавчий дефект ЄСПЛ відзначає також у рішенні у справі 

«Нечипорук і Йонкало проти України» (2011), де вказано, що кримінально-

процесуальне законодавство не відрізняє заяву про звільнення з-під варти від будь-

яких інших заяв, які розглядаються під час судових засідань судом першої інстанції 

[242]. Також ЄСПЛ підкреслює, що він уже досліджував це питання в кількох інших 

справах проти України і визнав, що йдеться про проблему, яка має усталений 

характер у зв’язку з відсутністю чітких і передбачуваних положень, що 

встановлювали б процедуру на етапі судового розгляду, яка б відповідала вимогам 

ч. 4 ст. 5 Конвенції.  

У ст. 201 КПКУ 2012 р. закріплено: підозрюваний, обвинувачений, до якого 

застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в 

межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, 

клопотання про зміну запобіжного заходу (ч. 1); а слідчий суддя, суд, у свою чергу, 

зобов’язаний розглянути клопотання підозрюваного, обвинуваченого упродовж 3 

днів з дня його одержання згідно з правилами, передбаченими для розгляду 

клопотання про застосування запобіжного заходу (ч. 4).  

Згідно з ч. 3 ст. 315 КПКУ 2012 р. суд має право обрати, змінити чи скасувати 

запобіжний захід за наявності відповідного клопотання також під час підготовчого 

судового засідання, а відповідно до ч. 1 ст. 331 – під час судового розгляду. 

Отже, аналізований недолік національного правозахисного законодавства 

можна вважати усуненим. 

Ще одним законодавчим дефектом, виявленим ЄСПЛ рішенням у справі 

«Харченко проти України» (2011) є те, що ст. 156 КПКУ 1960 р. в редакції, чинній 

на час перебігу розглядуваних подій, не вимагала винесення рішення для 

обґрунтування тримання особи під вартою під час ознайомлення з матеріалами 

справи (час ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріалами 

кримінальної справи при обчисленні строку тримання під вартою як запобіжного 

заходу не враховувався (ч. 5 ст. 156)) (п. 70 рішення) [263].  

Такий недолік національного законодавства виявлявся ЄСПЛ неодноразово як 

у рішеннях у справах проти України, так і проти інших країн [167]. 
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Окрім зазначеного, конституційність аналізованого законодавчого положення 

була оскаржена Уповноваженим ВРУ з прав людини [138]. Однак під час розгляду 

згаданого подання у КСУ був прийнятий закон, відповідно до якого спірне 

положення було виключено з КПКУ 1960 р. [49] Водночас згаданим Законом 

передбачалась можливість продовження строку тримання під вартою суддею 

апеляційного суду за поданням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором 

України чи його заступником, або поданням цього прокурора чи його заступника, 

якщо матеріали кримінальної справи було пред'явлено обвинуваченому та його 

захисникові з додержанням місячного терміну до закінчення граничного строку 

тримання під вартою, але його виявилося недостатньо для ознайомлення з 

матеріалами справи (ч. 8 ст. 156). 

У ст. 197 КПКУ 2012 р. відсутнє таке положення. Отже, можна констатувати, 

що національний законодавець, беручи до уваги практику ЄСПЛ не тільки проти 

України, а й проти інших держав, усунув дефект правозахисного законодавства. 

Наступна група законодавчих дефектів в Україні у сфері кримінального 

процесу, виявлена ЄСПЛ, пов’язана із наданням доступу заінтересованим особам до 

матеріалів кримінальної справи.  

Так, ЄСПЛ визнав неможливим надання доступу до матеріалів справи до 

завершення досудового слідства. У п. 71, 73 свого рішення у справі «Олексій 

Михайлович Захаркін проти України» (2010) ЄСПЛ зазначає, що чинне на час 

розгляду справи кримінально-процесуальне законодавство України гарантує 

потерпілому право на доступ до матеріалів справи після закінчення досудового 

слідства, але належним чином не вирішує питання доступу потерпілого чи інших 

заінтересованих осіб до матеріалів справи на більш ранніх етапах провадження, а 

саме не передбачає спеціальної процедури надання доступу до матеріалів справи на 

згаданих досудових стадіях провадження та не встановлює, зокрема, підстав для 

відмови в наданні чи надання такого доступу, меж надання доступу, строків розгляду 

відповідних клопотань і надання доступу [243]. Хоча, з погляду ЄСПЛ, обмеження 

такого права на стадії порушення кримінальної справи, дізнання та досудового 

слідства може бути виправдано, зокрема, необхідністю зберігати таємницю отриманої 
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інформації та захищати права інших осіб, проте такі обмеження не можуть 

позбавляти заявника права на ефективну участь у провадженні (п. 72). Також, ЄСПЛ 

наголошує, що таке обмеження права заявника на доступ до матеріалів справи, яке 

стало можливим внаслідок відсутності відповідних гарантій у національному 

законодавстві, було непропорційним і не відповідало вимозі ефективного доступу до 

провадження (п. 74). Суд застосовує так званий тест на пропорційність для 

визначення балансу публічних та приватних інтересів за всіма статтями Конвенції 

[327, с. 86-89]. 

Ст. 217 КПКУ 1960 р. (у чинній на час розгляду справи редакції) передбачала 

порядок ознайомлення потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача з 

матеріалами справи. Зокрема, у ч. 1 вказаної статті зазначалось, що, визнавши 

досудове слідство у справі, яка підлягає направленню для віддання обвинуваченого 

до суду, завершеним, слідчий повідомляє про це потерпілого та його представника, 

цивільного позивача, цивільного відповідача або їхніх представників і роз'яснює їм 

їхнє право ознайомитися з матеріалами справи, про що складає відповідний 

протокол або додає до справи копію письмового повідомлення. У разі, якщо 

зазначені особи письмово або усно клопочуть про ознайомлення з матеріалами 

справи, слідчий повинен надати потерпілому і його представникові, цивільному 

позивачеві, цивільному відповідачеві або їхнім представникам можливість 

ознайомитися з такими матеріалами (ч. 2).  

Ч. 1 ст. 221 КПКУ 2012 р. закріплює право заінтересованих осіб на 

ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення, 

вказуючи при цьому, що слідчий, прокурор зобов’язаний за клопотанням сторони 

захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за 

винятком матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій 

стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню; 

причому відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, 

оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.  
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Отже, КПКУ 2012 р. усуває констатований ЄСПЛ законодавчий недолік, проте 

не повністю, оскільки існуючим законодавством не надано роз’яснення, що саме 

слід розуміти під матеріалами, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального 

провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. 

Дещо інший законодавчий недолік з цієї групи був проілюстрований рішенням 

ЄСПЛ у справі «Василь Іващенко проти України» (2012), яким ЄСПЛ встановив 

відсутність процедури, згідно з якою могли діяти родичі особи засудженої до 

позбавлення волі з метою отримання доступу до матеріалів справи такої особи (п. 

105) [208].  

Відповідно до обставин вказаної справи, заявник, засуджений до позбавлення 

волі, звернувся до апеляційного суду з проханням надати йому копії матеріалів 

справи, які він мав намір подати до ЄСПЛ на підтримку своєї заяви (п. 42 

зазначеного рішення), у чому суд йому відмовив, мотивувавши своє рішення тим, 

що, оскільки копіювання документів для заявника не належало до його функцій, то 

бюджет суду не передбачав коштів для таких цілей (п. 43). На виконання прохання 

ЄСПЛ про надання копії касаційної скарги на вирок та клопотань про надання 

правової допомоги (п. 50) заявник звернувся до Голови апеляційного суду з 

проханням надати копії вказаних документів, посилаючись на лист із ЄСПЛ (п. 51).  

Виконуючий обов’язки Голови апеляційного суду відмовив у задоволенні 

клопотання заявника із названих раніше підстав, підкресливши при цьому, що у разі 

необхідності ЄСПЛ може звернутися до державних органів щодо надання йому 

копій цих документів (п. 52). Подальші клопотання заявника щодо надання йому 

копій документів з матеріалів справи також були залишені без задоволення 

апеляційним судом (п. 53), що порушило його право на індивідуальну заяву (п. 110) 

відповідно до ст. 34 Конвенції, у якій вказано, що Високі Договірні Сторони 

зобов'язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього 

права. У п. 58 аналізованого рішення було також зазначено, що у листі-відмові 

заступника Голови апеляційного суду у задоволенні клопотань заявника йому було 

повідомлено право запросити захисника або обрати представника з-поміж своїх 

близьких родичів (відповідно до чинного кримінально-виконавчого законодавства), 
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якому буде надана можливість ознайомитись з матеріалами справи та зробити 

записи.  

Згідно з ч. 2 ст. 8 КВКУ (чинної і на сьогодні) для одержання правової 

допомоги засуджені можуть користуватися послугами адвокатів або інших фахівців 

у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто 

чи за дорученням юридичної особи. Як вбачається із зазначеного положення, 

заявник мав право лише на надання йому правової допомоги, проте процедура 

обрання представника, який би міг користуватись, зокрема, правом на ознайомлення 

з матеріалами справи, відсутня. 

Окрім вказаного, п. 14.2 чинної на момент розгляду справи Інструкції з 

діловодства в апеляційному загальному суді, затвердженої Наказом Державної 

судової адміністрації України від 06.01.2006 р. № 1, визначав перелік осіб, яким 

могли видаватись для ознайомлення матеріали справ: прокурор; адвокати, які беруть 

участь у розгляді справ; інші учасники кримінальних, адміністративних і цивільних 

справ; особи, які мають право витребування справ за службовим становищем, але не 

пов'язані з розглядом справи, на підставі відповідної письмової вимоги, на якій 

накладається резолюція голови суду [58].  

П. 13.1 чинної Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, 

апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, 

апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої Наказом 

Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 р. № 173 містить 

аналогічний перелік із деякими змінами [59]. Так, справи (матеріали кримінального 

провадження) видаються для ознайомлення апаратом суду за резолюцією голови 

суду, судді (судді-доповідача), секретаря відповідної судової палати на підставі 

письмової вимоги (заяви) таким особам: прокуророві, який має право на участь у 

розгляді справи; адвокатам, які беруть участь у розгляді справ; іншим учасникам 

кримінального провадження, адміністративного або цивільного процесу, а також 

особам, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їхні права та 

обов'язки; особам, які мають право витребування справ за службовим становищем, 
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не пов'язаним із розглядом справи (матеріалів кримінального провадження), – тільки 

на підставі відповідної письмової вимоги з резолюцією голови суду. Отож, 

представника засудженого немає в жодному з наведених переліків.  

Загалом, інститут представництва у кримінальному процесі застосовується 

лише щодо обмеженого кола випадків. Відповідно до ч. 1 ст. 52 КПКУ 1960 р. 

(чинного на час розгляду справи), зокрема, близькі родичі мали право бути 

представниками лише таких категорій учасників кримінального процесу, як 

потерпілий, цивільний позивач і цивільний відповідач.  

КПКУ 2012 р. розширює коло таких випадків, відмежовуючи категорію 

законного представництва від загального представництва за критерієм суб’єкта, 

який потребує представництва. Так, згідно з ч. 1 ст. 44, ч. 1 ст. 59 та ч. 1 ст. 64, 

законний представник залучається разом з неповнолітнім, недієздатним чи 

обмежено дієздатним підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим чи цивільним 

позивачем. Що ж до інституту представництва, то він застосовується до потерпілих, 

цивільних позивачів чи відповідачів у справі (ч. 1, 2 ст. 58, ч. 1 ст. 63). Законодавець 

наділяє такими повноваженнями осіб, які мають право бути захисниками у 

кримінальному процесі. 

Отже, можна зробити висновок, що чинне законодавство не усуває вказаний 

дефект.  

Рішенням у справі «Ічин та інші проти України» (2011) ЄСПЛ констатував 

порушення з боку України права заявників на свободу та особисту недоторканність, 

визначеного ст. 5 Конвенції [223]. Порушення з боку держави стосувалось 

відсутності чіткості регламентації такого заходу, як поміщення неповнолітніх у 

приймальники-розподільники. Так, потерпілими від названого порушення були 

неповнолітні, поміщені у приймальник-розподільник у зв’язку із вчиненням ними 

крадіжки, відповідно до ч. 3 ст. 7-3 КПКУ 1960 р. (чинного на час розгляду справи) 

(п. 9-11 рішення ЄСПЛ).  

У зв’язку із вказаним ЄСПЛ висловив два зауваження щодо окресленого 

заходу. По-перше, процедура поміщення неповнолітніх у зазначені приймальники-

розподільники загалом була недостатньо визначеною (п. 37 рішення). По-друге, 
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ЄСПЛ наголосив на відсутності чіткості в положеннях нормативних актів, що 

регулюють діяльність приймальників-розподільників для неповнолітніх, а саме 

відсутності вказівки щодо конкретних виховних заходів, які могли проводитись у 

такій установі, та зведення передбаченої ними профілактичної та виховної роботи 

лише до слідчих заходів зі збирання інформації про можливу причетність 

неповнолітніх до злочинної діяльності.  

Перш за все слід зауважити те, що поміщення неповнолітнього в 

приймальник-розподільник є обмеженням його права на свободу й особисту 

недоторканність, що підлягає регулюванню ст. 5 Конвенції. Таке право особи не є 

абсолютним та може бути обмежене в низці випадків, чітко визначених цією 

статтею. П. d ч. 1 цієї статті, серед випадків, коли обмеження волі особи може 

визнаватись законним, передбачає можливість затримання неповнолітнього на 

підставі законного рішення з метою застосування наглядових заходів виховного 

характеру або законне затримання неповнолітнього з метою допровадження його до 

компетентного органу. При цьому ЄСПЛ зазначає, що таке затримання має не тільки 

відповідати положенням національного законодавства, а й узгоджуватись із 

Конвенцією [171].  

Конвенція ООН про права дитини покладає на держави-учасниці обов’язок 

забезпечувати недопущення позбавлення дітей волі незаконним або свавільним 

чином (п. b ст. 37) [6]. 

Щодо першого зауваження ЄСПЛ, то підстави поміщення неповнолітніх до 

приймальників-розподільників, передбачені ст. 7 ЗУ «Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 р. № 20/95-ВР [81] (у редакції, 

чинній на час розгляду справи) та п. 1.2 Положення про приймальники-

розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ, затвердженого Наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.1996 р. № 384 [64] (надалі – 

Положення 1996 р.), чинного на час розгляду справи, надавали широку свободу дій 

органам, уповноваженим на здійснення цього заходу. Так, названими НПА хоч і 

було закріплено вичерпний перелік підстав поміщення неповнолітнього у 

приймальник-розподільник, однак для усіх підстав було встановлено максимальний 
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строк поміщення у 30 діб, що, на думку ЄСПЛ, і могло спричинити свавілля з боку 

держави. 

У зв’язку із такою невідповідністю національної нормативно-правової бази 

Конвенції та практиці ЄСПЛ Мін’юстом було ініційовано внесення змін до 

законодавчих актів, які регулюють аналізоване питання [232].  

Так, ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей» у редакції ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо поміщення дітей у приймальники-розподільники для дітей» від 09.09.2010 р. 

№ 2507-VI [42] передбачено встановлення судом строків перебування неповнолітніх 

у приймальниках-розподільниках залежно від наявності об’єктивних підстав для 

їхнього тримання в цих установах – від 36 годин до 60 діб (ч. 3 і 4 ст. 7 вказаного 

Закону). У поточній редакції (за ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним 

процесуальним кодексом України» від 16.05.2013 р. № 245-VII [43]) максимальний 

строк у 60 діб було замінено на формулювання «строк, визначений слідчим суддею, 

судом у постановленій у кримінальному провадженні ухвалі про поміщення особи у 

приймальник-розподільник для дітей» (п. 1 ч. 4 ст. 7 згаданого Закону).  

Відповідно до п. 3 розділу І Положення про приймальники-розподільники для 

дітей органів Національної поліції України, затвердженого Наказом МВС України 

від 03.07.2017 р. № 560 (надалі – Положення 2017 р.), у кожній конкретній ситуації 

строк перебування неповнолітнього в приймальнику-розподільнику визначається 

судом (у межах законодавчо встановлених строків) залежно від наявності 

об’єктивних підстав для його тримання в цій установі [28]. 

Із змісту п. d ч. 1 ст. 5 Конвенції зрозуміло, що затримання неповнолітнього 

може здійснюватись, окрім допровадження його до компетентного органу, з метою 

застосування наглядових заходів виховного характеру. Саме ця мета може служити 

причиною поміщення неповнолітніх у приймальники-розподільники, у зв’язку із 

вчиненням ними правопорушення до досягнення віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, (відповідно до ч. 2 ст. 7 ЗУ «Про органи і служби у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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справах дітей та спеціальні установи для дітей» у редакції, що діяла на час розгляду 

справи).  

Щодо формулювання наведеної підстави поміщення неповнолітніх у 

приймальники-розподільники варто також зазначити, що у чинній редакції п. 1. ч. 4 

ст. 7 ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» вона 

застосовується до дітей, які досягли 11-річного віку та щодо яких є достатньо 

підстав вважати, що вони вчинили суспільно небезпечне діяння, що підпадає під 

ознаки діяння, за яке ККУ передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на 

строк понад 5 років, і які не досягли віку, з якого за таке діяння особи підлягають 

кримінальній відповідальності [81]. Таким чином законодавець виключає 

поміщення до приймальників-розподільників неповнолітніх, які вчинили діяння, що 

підпадають під ознаки злочинів невеликої та середньої тяжкості згідно із 

класифікацією ч. 2 і 3 ст. 12 ККУ. 

ЄСПЛ наголошує, що у разі затримання неповнолітніх з такої підстави важливою 

є саме мета проведення з ними наглядових заходів виховного характеру [150]. Також 

ЄСПЛ вказує, що названі заходи не можуть зводитися лише до шкільного навчання, а 

мають охоплювати різноманітні аспекти здійснення представниками держави 

своєрідних батьківських прав щодо неповнолітнього заради його благополуччя і для 

захисту його інтересів [158]. 

У контексті зазначеного проаналізуємо Положення 1996 р. П. 1.3 серед 

основних завдань приймальників-розподільників визначає здійснення серед 

неповнолітніх профілактичної та виховної роботи. Також згідно з пп. 5.2.1 та 5.2.3 

на посадових осіб, з метою запобігання правопорушенням серед неповнолітніх, 

виявлення та усунення причин і умов, що їм сприяли, покладено обов’язок 

з'ясування умов життя і виховання неповнолітніх у сім'ї, їхніх особистих якостей, 

інтересів, причин самовільного залишення спеціального навчально-виховного 

закладу, недоліків у діяльності підприємств, установ і навчальних закладів, які 

сприяли вчиненню правопорушень; причин вчинення злочинів, осіб, що брали в них 

участь або знаходяться у розшуку, а також таких, що пропали безвісти; місць збуту 

викраденого, випадків втягування неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську 
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діяльність; а також проведення індивідуальних виховних заходів з неповнолітніми, 

що тримаються у приймальниках-розподільниках, зі зверненням особливої уваги на 

розвиток позитивних схильностей та інтересів, усунення недоліків у поведінці, 

залучення до навчання та праці. Відповідно до п. 5.1 профілактична та виховна 

робота з неповнолітніми, які тримаються у приймальниках-розподільниках, 

здійснюється з урахуванням віку, ступеня педагогічної занедбаності, суспільної 

небезпечності раніше вчинених правопорушень, а також інших обставин, які мають 

значення для ефективних заходів профілактичного впливу.  

Отже, хоч Положення 1996 р. і передбачало здійснення посадовими особами 

приймальників-розподільників певних виховних заходів щодо неповнолітніх, проте 

не конкретизувало їх. Тобто, поміщення неповнолітнього до приймальника-

розподільника не задовольняло вимог ст. 5 Конвенції та не могло визнаватись 

законним обмеженням волі неповнолітнього відповідно до винятку, передбаченого 

п. d ч. 1 цієї статті. 

Положення 2017 р. в основному дублює наведені норми. Однак, серед іншого, 

окрім власне організації виховної роботи з метою недопущення вчинення 

неповнолітніми правопорушень у майбутньому, ним покладені додаткові 

зобов’язання щодо здійснення виховних заходів на посадових осіб приймальників-

розподільників, а саме: забезпечення взаємодії з органами державної влади, 

навчальними закладами та громадськими організаціями з питань проведення 

профілактичної та виховної роботи, здійснення навчального процесу; проведення 

інформаційно-просвітницької роботи щодо здорового способу життя, профілактики 

інфекційних захворювань, у тому числі тих, що передаються статевим шляхом (п. 2 

розділу ІІІ).  

Окрім цього, Правилами внутрішнього розпорядку приймальників-

розподільників для дітей органів Національної поліції України, затвердженими 

Наказом МВС України від 03.07.2017 р. № 560 [29] передбачено затвердження 

начальником приймальника-розподільника планів профілактичної та виховної 

роботи з неповнолітніми. Тобто, конкретні заходи виховного характеру, які 
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застосовуються в тій чи іншій установі, визначаються шляхом локальної 

нормотворчості. 

Таким чином, можна констатувати, що виявлені ЄСПЛ недоліки 

національного правозахисного законодавства щодо поміщення неповнолітніх у 

приймальники-розподільники усунені шляхом внесення змін до ЗУ «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», прийняття Положення 

2017 р. та Правил внутрішнього розпорядку приймальників-розподільників для 

дітей органів Національної поліції України. 

Невизначеність положень щодо того, хто може бути захисником у 

кримінальному процесі ЄСПЛ встановив своїм рішенням у справі «Загородній 

проти України» (2011) [219]. Цей недолік національного правозахисного 

законодавства було виявлено ще у 2008 р. в інших рішеннях ЄСПЛ проти України 

[251]. 

Заявник виявив бажання, щоб його захисником у кримінальному процесі був 

юрист, який, однак, не мав статусу адвоката. Національний суд відмовив у такому 

проханні, мотивуючи свою позицію тим, що згідно з КПКУ 1960 р. захисником міг 

бути лише адвокат, а інший фахівець в галузі права не забезпечив би підсудному 

належний захист, оскільки на нього, зокрема, не поширювались Правила 

адвокатської етики [306].  

ЄСПЛ зазначив, що хоч право на захисника у кримінальному процесі як 

складова права на справедливий суд не є абсолютним, проте невирішеність питання 

щодо обмеження цього права порушує принцип юридичної визначеності.  

У цьому контексті варто вказати, що відповідні правові приписи на час 

перебігу подій, розглядуваних у справі, були суперечливими. Так, ст. 44 КПКУ 1960 

р. містила припис, згідно з яким як захисник у кримінальному процесі міг бути 

допущений лише адвокат. Згодом це положення було визнано неконституційним, 

оскільки за ст. 59 КУ кожен вільний у виборі захисника своїх прав [269]. Згідно із п. 

4 постанови Пленуму ВСУ «Про застосування законодавства, яке забезпечує право 

на захист у кримінальному судочинстві» від 24.10.2003 р. № 8 як захисник у 
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кримінальному провадженні, окрім адвоката, міг допускатись також інший фахівець 

у галузі права [134]. 

Що ж до КПКУ 2012 р., то ст. 45 передбачає, що захисником у кримінальному 

процесі є адвокат. 

Як відзначає Д. Гудима, Конвенція залишає державам-учасницям широкі межі 

розсуду щодо права особи на захисника [321, с. 40]. Основною вимогою є 

дотримання принципу юридичної визначеності. 

Оскільки положення КПКУ 2012 р. щодо захисника у кримінальному процесі є 

досить чіткими, вказаний недолік усунутий національним законодавцем. 

Недоліки, пов’язані із врегулюванням інституту екстрадиції. У контексті 

розглядуваного питання слід зазначити, що забезпечення з боку держави захисту 

прав осіб, які підлягають видачі, набуває особливого значення, оскільки при 

вирішенні питань щодо екстрадиції особи відбувається суттєве втручання у сферу її 

прав і свобод у зв’язку із застосуванням до неї примусових заходів [372, с. 3]. 

Екстрадицію можна визначити як форму міжнародного співробітництва у 

сфері кримінального провадження, яка виражається у сукупності заходів щодо 

видачі особи однією державою іншій, компетентними органами якої ця особа 

розшукується, для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання 

вироку щодо неї [413, с. 14-15]. Проте, мета такого заходу не повинна зводитись 

лише до видачі правопорушника запитуючій державі. Адже, як наголошує С. 

Нестеренко, міжнародне співробітництво з питань екстрадиції включає два напрями: 

сприяння ефективній боротьбі зі злочинністю; забезпечення прав і свобод осіб, 

видача яких запитується тією чи іншою державою; при тому збереження балансу 

між ними безумовно є надзвичайно важливим [372, c. 13]. Підтриманню такого 

балансу сприяє тенденція гуманізації інституту екстрадиції, яка існує не зважаючи 

на політичні обставини [372, c. 14]. Таким чином, цілі екстрадиції є подібними до 

двоєдиної мети кримінального процесу, яка полягає водночас у притягненні до 

відповідальності винних осіб та недопущенні засудження або обвинувачення 

невинуватих [354, с. 19]. 
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Відповідно до ч. 1 ст. 2 Європейської конвенції про видачу правопорушників 

1957 р. видача особи іноземній державі здійснюється у зв'язку із вчиненими нею 

правопорушеннями, які караються за законами як запитуючої, так і запитуваної 

сторони позбавленням волі, або згідно з постановою про утримання під вартою на 

максимальний термін не менше 1 року чи більш суворим покаранням [4]. З метою 

забезпечення ефективного виконання зобoв’язань, покладених на неї міжнародними 

договорами у сфері кримінального судочинства, та узгодження національного 

законодавства з міжнародними стандартами в Україні цей інститут, спрямований на 

дотримання принципу невідворотності покарання винних у вчиненні суспільно 

небезпечних діянь, регламентується КУ (зокрема, ч. 2 ст. 25), ККУ та главою 44 

КПКУ 2012 р. «Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 

(екстрадиція)» [404, с. 130, 131]. 

Як зазначає Ю. Чорноус, для виникнення теоретичної можливості здійснення 

видачі особи іноземній державі із врахуванням норм національного законодавства та 

міжнародних договорів необхідним є врахування особливостей цього інституту та 

дотримання низки положень, а саме [423]: 

- для здійснення екстрадиції особи, видача якої запитується іноземною 

державою, необхідними є наявність правових підстав гарантії та забезпечення її 

прав і свобод. Ця вимога включає в себе дотримання вимог як національного 

законодавства (зокрема, у ст. 25 КУ йдеться про неможливість екстрадиції Україною 

своїх громадян), так і міжнародних договорів (як Європейська конвенція про видачу 

правопорушників 1957 р., Конвенція про правову допомогу і правові відносини у 

цивільних, і кримінальних справах від 22.01.1993 р. (так звана, Мінська конвенція) 

[9]), які регламентують вказаний інститут; 

- цей інститут є одним з етапів кримінального процесу, кінцевим результатом 

якого є покарання особи за вчинений нею злочин. Застосовуючи до особи запобіжні 

заходи з метою екстрадиції, національні органи керуються презумпцією наявності в 

неї статусу підозрюваного чи обвинуваченого у запитуючій державі (у вимозі щодо 

екстрадиції має міститись кваліфікація кримінально караного діяння такої особи). 
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Саме таким чином заходи щодо екстрадиції узгоджуються із презумпцією 

невинуватості; 

- обов’язковим є дотримання принципу «подвійної кримінальності», згідно з 

яким діяння, у зв’язку із вчиненням якого іноземною державою запитується видача 

особи, визнається кримінально караним як за законодавством запитуючої, так і 

запитуваної держави; 

- наступне положення логічно випливає з попереднього, а саме передбачає, 

що застосування екстрадиції можливе до особи, яка вчинила діяння, за яке може 

призначатись покарання, визначене у законодавстві; 

- у разі здійснення екстрадиції слід дотримуватись передбаченого ч. 1 ст. 14 

Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 р. правила ad hoc, яке 

полягає в неможливості переслідування, засудження або затримання виданої особи з 

метою виконання вироку чи постанови про тримання під вартою ні за яке 

правопорушення, вчинене до її видачі, крім правопорушення, за яке вона була 

видана, і неможливості обмеження її особистої свободи ні з яких причин, за 

винятком передбачених у цій статті випадків; 

- мають бути відсутні обставини, за яких видача особи іноземній державі не 

здійснюється або які є підставою для відмови у екстрадиції, передбачені як чинними 

міжнародними договорами, так і внутрішнім законодавством запитуваної держави. 

Кожна особа, що підлягає видачі іноземній державі має право на належну 

правову процедуру, яка полягає у дотриманні всіх встановлених міжнародно-

правових стандартів прав людини при вирішенні питання про її екстрадицію і 

безпосередньо здійсненні екстрадиції [372, c. 15].  

Аргументуючи свою позицію щодо наявності в законодавстві України 

правозахисних гарантій, які передбачають таку процедуру, національний уряд 

посилався на положення Мінської конвенції. Проте, на думку ЄСПЛ, закріплюючи 

лише матеріальну норму стосовно тримання особи, щодо екстрадиції якої до 

запитуваної держави надіслано запит, під вартою, вона не містить процедури такого 

тримання, відсилаючи, натомість, до національного законодавства конкретної 
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договірної сторони (яка отримує статус запитуваної держави), яке б і мало 

встановлювати таку процедуру.  

Отже, як зазначає ЄСПЛ у п. 112 свого рішення у справі «Солдатенко проти 

України» (2009), хоча й Мінська конвенція, будучи ратифікованою Україною, 

становить частину національного правового порядку та слугує правовим підґрунтям 

для процедури екстрадиції та взяття під варту з метою екстрадиції, проте вона не 

встановлює необхідної відповідно до п. f ч. 1 ст. 5 Конвенції процедури [257]. Також 

слід зауважити, що міжнародні договори, не зважаючи на те, що вони належним 

чином ратифіковані та становлять частину національного законодавства, не можуть 

ефективно діяти без належної їхньої імплементації шляхом трансформації 

міжнародно-правових норм у внутрішньодержавні [372, c. 16]. Отож, навіть якби 

така процедура і була передбачена на міжнародному рівні, вона б все одно 

потребувала закріплення у національному законодавстві з метою впровадження 

механізму ефективного її здійснення. 

ЄСПЛ своїми рішеннями у справах проти України констатував низку 

недоліків національного правозахисного законодавства, які стосуються саме 

законодавчої регламентації інституту екстрадиції.  

У п. 136 рішення у справі «Кабулов проти України» (2010) ЄСПЛ зазначив, 

що законодавство України на час розгляду справи не закріплювало доступної, чіткої 

та передбачуваної процедури екстрадиції, щоб запобігти ризику свавільного 

тримання під вартою до екстрадиції [224]. А у п. 73 свого рішення у справі 

«Гарькавий проти України» (2010) ЄСПЛ також вказує, що не існувало жодних 

законодавчих положень, які б передбачали, навіть шляхом посилання, процедуру 

щодо тримання особи під вартою з метою екстрадиції або застосування інших 

міжнародно-правових заходів правової допомоги у кримінальних справах, а отже, не 

існувало належного законодавчого обґрунтуванння затримання заявника у вказаній 

справі [212].  

Як і у справах, де розглядається законність тримання під вартою 

підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, при оцінці законності 

екстрадиційного арешту ЄСПЛ звертає увагу національного законодавця на те, що, 
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коли йдеться про позбавлення свободи, надзвичайно важливою умовою є 

забезпечення загального принципу юридичної визначеності, а саме: у випадку, коли 

національний закон закріплює можливість позбавлення свободи, такий закон має 

бути достатньо доступним, чітко сформульованим і передбачуваним у своєму 

застосуванні – для того, щоб виключити будь-який ризик свавілля [252].  

Неодноразово наголошує ЄСПЛ на неможливості оскарження як рішення про 

тримання під вартою з метою екстрадиції, так і рішення про екстрадицію загалом. 

У своєму рішенні у справі «Дубовик проти України» (2010) ЄСПЛ вказує на 

недостатню визначеність на національному рівні засобів юридичного захисту у 

контексті тримання під вартою з метою екстрадиції, а саме можливість оскарження 

такого рішення національних судів (п. 68) [217]. Так, щодо заявниці було 

застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з метою екстрадиції до 

Республіки Білорусь (п. 8).  

Після отримання заявницею статусу біженця (п. 15) її адвокат неодноразово 

подавав до районного суду клопотання про звільнення її з-під варти, посилаючись 

на те, що вона має статус біженця, а це виключало можливість екстрадиції (п. 16). 

Районний суд відмовив в розгляді клопотань про звільнення з-під варти, мотивуючи 

своє рішення наявністю остаточної та обов’язкової для виконання судової постанови 

про тримання заявниці під вартою до вирішення питання про її екстрадицію (п. 18).  

Також адвокат заявниці звертався до окружного адміністративного суду з 

клопотанням про звільнення її з-під варти на підставі положень КАСУ, проте 

жодного рішення стосовно цього клопотання ухвалено не було (п. 22).  

Заявницю було звільнено з-під варти лише на підставі звернення Генеральної 

прокуратури Республіки Білорусь (п. 28). Заявниця неодноразово намагалась 

оскаржити рішення про тримання її під вартою з метою екстрадиції, проте такі 

скарги не дали результатів (пп. 64, 65). 

Ще одним законодавчим недоліком, який часто повторюється у справах проти 

України, є відсутність ефективного засобу юридичного захисту, за допомогою якого 

можна оскаржити рішення про екстрадицію, посилаючись на ризик поганого 
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поводження при поверненні до країни, яка вимагає екстрадиції заявника, як зазначає 

ЄСПЛ у п. 83 свого рішення у справі «Солдатенко проти України» (2009) [257]. 

Наведена ситуація може бути пояснена тим, що до 2010 року інститут 

міжнародного співробітництва у сфері видачі особи іноземній державі був майже не 

врегульованим національним законодавством (враховуючи як саму процедуру 

екстрадиції, так і тримання під вартою з метою видачі особи іноземній державі) ні в 

КПКУ 1960 р. (у редакції, чинній на час розгляду всіх згаданих у цьому контексті 

справ), ні в будь-якому іншому законодавчому акті.  

Існувала лише матеріальна норма ч. 3 ст. 10 ККУ, яка передбачала можливість 

видачі іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності та 

передачі до суду або передачі для відбування покарання іноземців та осіб без 

громадянства, що постійно не проживають в Україні, які вчинили злочини поза 

межами України і перебувають на її території, лише в разі, якщо така видача або 

передача передбачені міжнародними договорами України.  

Щодо можливості оскарження особою свого тримання під вартою з метою 

екстрадиції, то хоча ч. 3 та 5 ст. 29 КУ передбачають обов’язок суду перевіряти 

протягом 72 годин обґрунтованість тримання особи під вартою, а також право 

кожного затриманого у будь-який час оскаржити в суді своє затримання (згідно із 

загальним правилом процедури habeas corpus), проте в галузевому законодавстві у 

контексті інституту екстрадиції вони не були конкретизовані на час розгляду 

згаданих справ. 

Національний уряд у своїх запереченнях проти скарг до ЄСПЛ із вказаних 

вище підстав посилався на кілька способів врегулювання інституту екстрадиції як, 

на його думку, ефективних засобів юридичного захисту в цій сфері. 

Першим способом була процедура оскарження як тримання під вартою з 

метою екстрадиції, так і самого рішення про екстрадицію згідно з чинним 

кримінально-процесуальним законодавством. Так, подолати прогалину КПКУ 1960 

р. спробував ВСУ шляхом винесення постанови Пленуму «Про деякі питання 

застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб 

при вирішенні питань, пов'язаних з їх екстрадицією» від 08.10.2004 р. № 16 [131], у 
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п. 5 якої запропонував судам загальної юрисдикції при вирішенні питання щодо 

взяття особи, яка підлягає екстрадиції, під варту керуватись загальними правилами 

обрання запобіжного заходу, визначеними у ст. 1652 КПКУ 1960 р., проте сам 

Кодекс такої можливості щодо екстрадиції прямо не передбачав.  

Щодо оскарження такого тримання, то п. 6 згаданої постанови відсилає до 

положень ст. 106 КПКУ 1960 р. про порядок оскарження затримання органом 

дізнання підозрюваного у вчиненні злочину. Хоча, згідно з наведеними вище 

положеннями щодо видачі особи іноземній державі й можна презюмувати, що 

особа, яка підлягає екстрадиції, має статус підозрюваного чи обвинуваченого у 

запитуючій державі, проте ч. 1 названої статті наводить вичерпний перелік 

обставин, за яких орган дізнання може затримати підозрюваного у вчиненні 

злочину, а саме, лише за наявності однієї з таких підстав: 1) коли цю особу застали 

при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення; 2) коли очевидці, в 

тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на таку особу, що саме вона вчинила злочин; 

3) коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його житлі буде 

виявлено явні сліди злочину. А за наявності інших відомостей, що дають підстави 

підозрювати особу у вчиненні злочину, її може бути затримано лише в тому разі, 

коли ця особа намагалася втекти, або коли вона не має постійного місця 

проживання, або коли не встановлено особи підозрюваного (ч. 2 зазначеної статті).  

Окрім того, у ч. 1 ст. 148 КПКУ 1960 р. вказано, що запобіжні заходи 

застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, проте 

не до особи, щодо якої вирішується питання про її екстрадицію. Також слід 

звернути увагу, що постанови Пленуму не є законодавчими актами, а тому вони не 

містять правових норм та не є обов’язковими до виконання. Зважаючи на наведене 

вище, ЄСПЛ у п. 114 свого рішення у справі «Солдатенко проти України» (2010) 

визнав, що законодавство України на час розгляду справи не закріплювало 

процедури, достатньо доступної, чітко сформульованої і передбачуваної у своєму 

застосуванні – такої, яка давала б можливість запобігти ризикові свавільного 

тримання під вартою в очікуванні на екстрадицію [257]. 
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Із прийняттям Інструкції про порядок розгляду в органах прокуратури України 

запитів про видачу правопорушників, затвердженої Наказом Генерального 

прокурора України від 23.05.2007 р. № 8гн-1, національний уряд посилався на 

можливість застосування процедури розгляду питань, пов’язаних із екстрадицією, в 

органах прокуратури, як на ефективний засіб захисту у цьому контексті [61]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 1 вказаної Інструкції (чинної на час розгляду згаданих справ), 

визначений у ній порядок розгляду в органах прокуратури України запитів про 

видачу правопорушників мав на меті встановити єдині підходи до виконання запитів 

слідчих і судових органів України, іноземних держав про видачу, забезпечення 

належного розгляду та підготовки необхідних документів, дотримання прав і 

законних інтересів осіб, щодо яких запитується екстрадиція.  

Рішенням у справі «Байсаков та інші проти України» (2010) ЄСПЛ визнав 

процедуру розгляду запитів про екстрадицію в органах прокуратури неефективним 

засобом юридичного захисту, оскільки вона не встановлювала строку, упродовж 

якого відповідній особі повинні повідомити рішення про (1) екстрадицію, а також 

про (2) можливість призупинення екстрадиції в очікуванні на результати судового 

розгляду скарги на таке рішення (п. 74) [203].  

Щодо оскарження взяття під варту з метою екстрадиції чи законності видачі 

особи іноземній державі, то національний уряд, визнавши неможливість такого 

оскарження відповідно до норм КПКУ 1960 р. у чинній на час розгляду вказаних 

справ редакції, запропонував як ефективний засіб захисту процедуру оскарження 

відповідно до КАСУ, у ч. 2 ст. 2 якого, у редакції чинній на час існування спірних 

правовідносин, було передбачено, що до адміністративних судів можуть бути 

оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, 

крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи 

законами України встановлено інший порядок судового провадження. Зазначена 

норма видається досить широкою за своїм змістом.  

У п. 66 вже згаданого рішення у справі «Дубовик проти України» ЄСПЛ 

наголошує, що КАСУ не передбачає належної процедури оскарження рішень про 

екстрадицію і не наділяє суди повноваженнями вирішувати питання щодо 
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законності екстрадиції, визнаючи тим самим неефективним засіб захисту, на який 

послався Уряд [217]. Також свою позицію щодо неефективності такого засобу 

захисту ЄСПЛ аргументує тим, що положення названої статті не закріплювали 

достатніх гарантій для заявників, як, наприклад, віднесення до компетенції 

національних судів розгляду питання про відповідність екстрадиції вимогам ст. 3 

Конвенції з можливістю надалі призупиняти у тій чи іншій справі процедуру 

екстрадиції (п. 49 рішення ЄСПЛ у справі «Солдатенко проти України») [257]. 

Окремо слід зазначити, що як наслідок численних звернень до ЄСПЛ стосовно 

екстрадиції в Україні, справа Аміра Кабулова (2009) стала першою національною 

справою, у якій були використані інструменти ЄСПЛ у процедурі екстрадиції [409, 

с. 18]. Така ситуація тривалої неврегульованості цього інституту та зростання 

актуальності його врегулювання і стала поштовхом до внесення змін у чинний на 

той час КПКУ 1960 р. Цей стан національного законодавства був частково 

виправлений доповненням КПКУ 1960 р. розділом 9 під назвою «Видача особи 

(екстрадиція)» згідно із ЗУ «Про внесення змін до Кримінально-процесуального 

кодексу України щодо видачі особи (екстрадиції)» від 21.05.2010 р. № 2286-VI [49]. 

Назва вказаного розділу згодом була змінена на «Міжнародне співробітництво у 

кримінальних справах» відповідно до ЗУ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Другого додаткового протоколу 

до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах» від 

16.06.2011 р. № 3529-VI внаслідок доповнення його главами щодо міжнародного 

співробітництва у кримінальних справах та перейняття кримінального 

переслідування [38]. 

Згідно із ч. 7 ст. 461 КПКУ 1960 р. порядок розгляду скарг про затримання з 

метою екстрадиції здійснювався відповідно до вже згадуваної його ст. 106 з 

урахуванням особливостей, встановлених розділом, який регулює порядок видачі 

особи (екстрадиції). Зазначена стаття закріплює положення названої вище постанови 

Пленуму ВСУ на законодавчому рівні. Ч. 1 ст. 462 КПКУ 1960 р. регулювала 

застосування до затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, 
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тимчасового арешту на 40 діб або інший встановлений відповідним міжнародним 

договором України строк до надходження запиту про її видачу.  

У ч. 6 ст. 463 КПКУ 1960 р., яка закріплювала порядок здійснення 

екстрадиційного арешту у разі надходження запиту іноземної держави про видачу 

особи, передбачено можливість оскарження в апеляційному порядку прокурором, 

особою, щодо якої застосовано екстрадиційний арешт, її захисником чи законним 

представником постанови судді про застосування або відмову у застосуванні такого 

арешту упродовж 3 діб з дня винесення постанови. Ч. 7 зазначеної статті 

встановлювала строк екстрадиційного арешту – до вирішення питання про видачу 

особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, проте не більше 18 місяців. Ч. 8 

зобов’язувала суддю за місцем тримання особи під вартою за поданням прокурора 

не рідше одного разу на два місяці перевіряти наявність підстав для подальшого 

тримання особи під вартою або її звільнення. Така частота перегляду могла бути 

збільшена за скаргою особи, до якої застосовано екстрадиційний арешт, або її 

захисника чи законного представника до одного разу на місяць (ч. 9). Ця стаття 

стала спробою національного законодавця встановити так званий автоматичний, не 

залежний від клопотань зацікавлених суб’єктів, контроль за законністю тримання 

особи під вартою, на відсутність якого ЄСПЛ також вказував у своїх рішеннях у 

справах проти України. 

Ч. 2 ст. 467 КПКУ 1960 р. передбачала обов’язок центрального органу (яким 

могла бути або Генеральна прокуратура України, або Мін’юст, залежно від 

процесуального статусу особи, що підлягала екстрадиції, у запитуючій державі) 

повідомити рішення про екстрадицію компетентному органові запитуючої держави, 

а також особі, щодо якої воно прийнято. Однак вказівки на строки такого 

повідомлення ККУ 1960 р. не містив.  

Згідно з ч. 1 ст. 468 КПКУ 1960 р. рішення про видачу особи (екстрадицію) 

могло бути оскаржено особою, стосовно якої воно прийняте, її захисником чи 

законним представником до місцевого суду за місцем тримання такої особи під 

вартою.  

Хоча норми КПКУ 1960 р. прямо не встановлювали можливості призупинення 
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екстрадиції в очікуванні на результати судового розгляду скарги на постанову про 

видачу особи (екстрадицію), таке призупинення можна презюмувати, виходячи з 

норми ч. 3 ст. 467, у якій вказано, що фактична видача особи компетентним органам 

іноземної держави організовується після спливу семиденного строку на оскарження 

рішення про екстрадицію. Із наведеного вище можна зробити висновок, що у разі 

реалізації особою свого права на оскарження такого рішення на основі положень 

КПКУ 1960 р., її видача мала бути призупинена на час розгляду цього питання. 

Окрім зазначеного, ст. 469 КПКУ 1960 р. передбачала також додаткові випадки 

відстрочки передачі особи: 1) коли така особа притягається до кримінальної 

відповідальності або відбуває покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі за 

інший злочин на території України; 2) якщо особа, щодо якої надійшов запит про 

видачу, тяжко хворіє і за станом здоров’я не може бути видана без шкоди її здоров’ю. 

У таких випадках відстрочка видачі особи застосовувалася до вичерпання обставин, 

внаслідок яких вона була надана. 

У КПКУ 2012 р. в основному дублюються положення КПКУ 1960 р., проте 

існують і певні відмінності. Так, відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 461 КПКУ 1960 р., 

затримана особа, яка вчинила злочин за межами України, негайно звільняється у 

разі, якщо упродовж 72 годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого 

рішення суду про застосування тимчасового або екстрадиційного арешту; а в КПКУ 

2012 р. цей строк скорочено до 60 годин (п. 1 ч. 6 ст. 582). Також ч. 3 ст. 590 КПКУ 

2012 р. продовжений встановлений ч. 3 ст. 467 КПКУ 1960 р. 7-денний строк на 

оскарження рішення про екстрадицію до 10 днів. Ч. 10 ст. 584 КПКУ 2012 р. 

скорочує строк екстрадиційного арешту до 12 місяців, порівняно із строком у 18 

місяців, визначеним ч. 7 ст. 463 КПКУ 1960 р. Також ч. 1 ст. 585 КПКУ 2012 р. 

передбачає можливість застосування до особи, щодо якої вирішується питання про 

видачу її іноземній державі, менш суворих, ніж екстрадиційний арешт, запобіжних 

заходів у разі наявності обставин, які гарантують запобігання втечі особи та 

забезпечення у подальшому її видачі. 

Отже, становище особи, яка тримається під вартою з метою екстрадиції, дещо 

покращене КПКУ 2012 р., порівняно з КПКУ 1960 р. 
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До недоліків національного законодавства, пов’язаних з інститутом 

екстрадиції, можна зарахувати також недостатню визначеність існуючих засобів 

юридичного захисту, які б забезпечували право особи на відшкодування у разі 

незаконного її тримання під вартою з метою екстрадиції. Відповідно до ч. 5 ст. 5 

Конвенції кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого всупереч 

положенням цієї статті, має забезпечене правовою санкцією право на 

відшкодування. Для виникнення права на отримання відшкодування згідно із 

згаданою нормою, необхідним є дотримання двох умов [313, с. 195-196].  

Першою з них є порушення однієї з частин ст. 5 Конвенції, адже із змісту 

зазначеної норми можна зробити висновок, що ч. 5 ст. 5 Конвенції не може 

застосовуватись самостійно, а лише в сукупності із однією або кількома іншими 

нормами цієї ж статті, які виступатимуть підставами для її застосування [200]. При 

цьому, ЄСПЛ наголошує, що таке порушення може бути виявлене як національним 

органом, так і безпосередньо ним [193]. Тобто, неважливо, чи наявність порушення 

інших частин ст. 5 Конвенції визнана на національному рівні [148].  

По-друге, ЄСПЛ перевіряє наявність ефективних національних засобів захисту 

для особи, адже ч. 5 ст. 5 Конвенції гарантує «забезпечене правовою санкцією право 

на відшкодування», отже держава повинна гарантувати особі дієвий механізм 

захисту її прав у контексті ст. 13 Конвенції, а саме судові гарантії такого 

відшкодування [360, с. 162]. Таким чином, не маючи навіть теоретичної можливості 

звернутись до національних засобів захисту, особа може звернутись до ЄСПЛ для 

захисту свого порушеного конвенційного права [252]. У цьому разі в неї вже 

виникає право на справедливу сатисфакцію, яка присуджується їй ЄСПЛ на основі 

ч. 5 ст. 5 і ст. 41 Конвенції та підлягає до виплати державою [378].  

Також із формулювання ч. 5 ст. 5 Конвенції можна зробити висновок, що 

особа має пряме право на компенсацію, що може бути реалізоване в примусовому 

порядку в національних судах, яке, у свою чергу, має бути надане їй або до, або 

після рішення ЄСПЛ [385, с. 35]. Зобов’язання ж держави за ч. 5 ст. 5 Конвенції 

вважається виконаним тоді, коли особі надається реальна можливість отримати 

компенсацію за порушення державою пп. 1-4 ст. 5 Конвенції [385, с. 35]. 
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Заперечуючи проти аргументів заявників та наголошуючи на невичерпанні 

ними всіх національних засобів захисту, вітчизняний уряд наводив дієві, на його 

думку, засоби захисту на національному рівні. Так, він посилався на можливість 

після оскарження незаконного тримання під вартою з метою екстрадиції вимагати 

відшкодування за таке порушення конвенційних прав особи з боку державних 

органів відповідно до ст. 2481 Цивільного процесуального кодексу України від 

18.07.1963 р. № 30 (надалі – ЦПКУ 1963 р.), ч. 1 якої гарантувала особі право 

звернутися до суду із скаргою, якщо вона вважала, що рішенням, дією або 

бездіяльністю органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової 

і службової особи порушено її права, свободи чи законні інтереси [112].  

ЄСПЛ, у свою чергу, вважає такий засіб захисту недостатньо визначеним 

через існування суперечливих рішень національних судів щодо вирішення справ, 

пов’язаних з відшкодуванням шкоди у зв’язку із незаконним затриманням особи з 

метою екстрадиції, на чому він і наголошує рішеннями у справах «Світлорусов 

проти України» (2009) (п. 68) та «Дубовик проти України» (2010) (п. 69). Так, 

існували суперечливі судові рішення, згідно з якими аналогічні справи слід 

розглядати відповідно до положень як ЦПКУ 1963 р., так і КПКУ 1960 р. [252].  

Стосовно можливості розгляду аналогічних справ з використанням загальних 

положень щодо тримання під вартою чинного на той час КПКУ 1960 р., то у 

згаданому Кодексі у редакції, чинній на час, коли відбувались події, описані в 

матеріалах означених справ, була відсутня норма, яка б уповноважувала потерпілого 

від такого незаконного поводження ініціювати судове провадження, у ході якого він 

міг би отримати відшкодування за вчинені щодо нього дії. Як уже було згадано, 

КПКУ 1960 р. не містив норм, які б, на думку ЄСПЛ, регулювали в достатній мірі 

інститут екстрадиції, а також порядок застосування такого запобіжного заходу, як 

тримання під вартою з метою екстрадиції. 

Окрім зазначеного, ЄСПЛ спростовує аргумент національного уряду щодо 

застосовності вказаного засобу захисту. Так, абз. 1 п. 5 Перехідних положень КАСУ 

(у редакції, чинній на час перебігу подій, висвітлюваних в рішенні ЄСПЛ) 

передбачав, що до початку діяльності окружних та апеляційних адміністративних 
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судів підсудні їм справи вирішувались у першій та апеляційній інстанціях 

відповідними місцевими та апеляційними загальними судами за правилами КАСУ. 

Проте, за змінами від 06.10.2005 р., згідно з абз. 2 цього ж пункту, після початку 

діяльності окружного адміністративного суду адміністративні позови, подані до 

відповідних місцевих загальних судів у справах, що підсудні окружному 

адміністративному суду, повинні були передаватись цими судами до окружного 

адміністративного суду, якщо провадження у справі ще не відкрито. Це положення 

стосується, зокрема, і справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів 

владних повноважень.  

Вказані вище положення ЦПКУ 1963 р. втратили чинність в 2004 р. внаслідок 

прийняття нового ЦПКУ і не могли застосовуватись до аналогічних справ. Відтак, 

тримання під вартою з метою екстрадиції теоретично можна було оскаржувати на 

основі положень КАСУ, проте, згадана ч. 2 ст. 2 цього кодексу є надто широкою за 

змістом та прямо не регулювала інституту екстрадиції. Отже, запропонований засіб 

захисту не надавав особі навіть теоретичної можливості оскарження її тримання під 

вартою з метою екстрадиції. 

Після визнання тримання особи під вартою з метою екстрадиції незаконним, 

при реалізації нею свого права на оскарження останнього, національний уряд як 

засіб захисту пропонував зазначену в п. 69 рішення ЄСПЛ у справі «Дубовик проти 

України» можливість вимагати відшкодування згідно із ЗУ від 01.12.1994 р. № 

266/94-ВР «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 

незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» (з 

13.04.2012 р. назва Закону – «Про порядок відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду») у разі 

встановлення незаконності тримання заявника під вартою з метою екстрадиції [91]. 

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 цього Закону відшкодуванню підлягає шкода, 

завдана особі внаслідок, зокрема, незаконного взяття та тримання її під вартою. Ст. 

2 вказаного Закону визначає перелік випадків, коли відшкодовується шкода, 

заподіяна внаслідок виникнення зазначених у ст. 1 обставин.  
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Таким чином, для виникнення права на відшкодування шкоди за цим Законом 

необхідним було дотримання таких умов: 1) оскаржуване діяння органів дізнання, 

досудового слідства, прокуратури і суду має бути визнане незаконним; 2) таке 

діяння має входити до переліку, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 1; 3) має настати один із 

випадків, передбачених ст. 2 цього Закону.  

Також слід вказати, що зі змісту наведених статей можна зробити висновок, 

що вони містять вичерпний перелік випадків, коли особа може звертатись до суду за 

відшкодуванням шкоди, завданої незаконними діями відповідних органів, та умов, 

за яких така шкода буде відшкодована; а отже, розширювальному тлумаченню не 

підлягають. Такий вичерпний перелік у поєднанні із зазначеними вище умовами 

позбавляв особу можливості звернутись за відшкодуванням шкоди, завданої їй 

незаконним, на її думку, взяттям під варту саме з метою екстрадиції, оскільки, по-

перше, такий запобіжний захід не входив до переліку діянь, передбачених п. 1 ч. 1 

ст. 1 цього Закону, а по-друге, він не був незаконним, з позиції національного уряду, 

а отже, дотримання наведених вище умов, необхідних для отримання 

відшкодування, виключається. 

Відтак, на думку ЄСПЛ, в Україні для особи не існувало ефективних способів 

отримати відшкодування у разі незаконного тримання її під вартою з метою 

екстрадиції. Так, права вимагати таке відшкодування відповідно до норм ЦПКУ 

1963 р. особа була позбавлена із втратою чинності цього Кодексу у 2004 р. На зміну 

зазначеним положенням прийшов КАСУ, який, однак, як і КПКУ 1960 р. у редакції 

до 21.05.2010 р., не регулював питань, пов’язаних із видачею особи до іноземної 

держави. Що ж до ЗУ «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 

незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду», то 

відповідно до його положень особа не мала навіть теоретичної можливості отримати 

відшкодування за незаконне тримання її під вартою з метою екстрадиції, оскільки 

(1) національний уряд не визнавав такі дії відповідних державних органів 

незаконними; (2) його норми діяли в контексті національних кримінальних справ та 

не поширювались на інші ситуації позбавлення особи свободи. 
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Аналізуючи розглядуване питання, слід наголосити, що, як уже було 

зазначено, головною причиною недостатньої визначеності на національному рівні 

засобів юридичного захисту, за допомогою яких можна було б оскаржити тримання 

особи під вартою з метою екстрадиції, безумовно була відсутність достатньої 

законодавчої регламентації самого інституту видачі особи іноземній державі. У 

цьому випадку ситуація щодо правозахисних гарантій змінилася із доповненням на 

підставі названого раніше ЗУ від 16.06.2011 р. № 3529-VI КПКУ 1960 р. главами 

щодо міжнародного співробітництва у кримінальних справах та перейняття 

кримінального переслідування. Проте, на відміну від ситуації із оскарженням 

тримання під вартою з метою екстрадиції чи самої видачі особи іноземній державі, 

щодо можливості відшкодування шкоди, завданої незаконним екстрадиційним 

арештом, немає прямої норми ні в КПКУ 1960 р., ні в КПКУ 2012 р. Так, якщо брати 

до уваги стан національного законодавства до прийняття КПКУ 2012 р., то можна 

зробити висновок, що у разі визнання незаконним тримання особи під вартою з 

метою екстрадиції, вона могла вимагати відшкодування шкоди, спричиненої такими 

діями державних органів, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 1 та п. 1-1 ст. 2 ЗУ «Про порядок 

відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, 

досудового слідства, прокуратури і суду» як такої, що завдана внаслідок 

незаконного взяття та тримання під вартою, у випадку встановлення в рішенні суду 

факту, зокрема, незаконного взяття і тримання під вартою у порядку цивільного 

судочинства.  

Проте, щодо можливості отримання такого відшкодування слід зауважити 

наступне. По-перше, такий засіб захисту не був доступний до внесення змін до ст. 2 

названого Закону згідно із ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 

органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» від 01.12.2005 р. № 3165-

IV, у зв’язку з якими її було доповнено зазначеним вище п. 1-1 [40].  

По-друге, назвати можливість відшкодування шкоди на основі вказаних норм 

ефективним засобом захисту у значенні, яке закладає у це поняття ЄСПЛ, досить 

важко, оскільки такі норми були досить загальними та не були орієнтовані саме на 
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відшкодування шкоди у зв’язку з визнанням незаконним тримання під вартою з 

метою екстрадиції. Як відзначає ЄСПЛ у п. 74 свого рішення у справі «Дубовик 

проти України», у ньому йдеться про кримінальні справи в Україні і не згадуються 

інші ситуації позбавлення свободи, як от взяття під варту з метою екстрадиції, яке, 

власне, і є предметом розгляду.  

По-третє, не зважаючи на доповнення ст. 2 названого ЗУ п. 1-1, особа 

отримувала теоретичну можливість скористатись аналізованим засобом захисту в 

цьому контексті тільки після внесення до КПКУ 1960 р. змін, які дозволяли 

оскаржити і, як наслідок, визнати незаконним тримання її під вартою з метою 

екстрадиції. 

Щодо регламентації зазначеного питання КПКУ 2012 р., то у цьому разі 

відшкодувати шкоду, завдану незаконним триманням під вартою з метою 

екстрадиції, можливо, застосувавши системне тлумачення його норм та норм 

вказаного вище ЗУ. Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 183 КПКУ 2012 р., запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований, зокрема, і до особи, 

яку розшукують компетентні органи іноземної держави за кримінальне 

правопорушення, у зв’язку з яким може бути вирішено питання про видачу особи 

(екстрадицію) такій державі для притягнення до кримінальної відповідальності або 

виконання вироку, в порядку і на підставах, передбачених цим Кодексом або 

міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана ВРУ. Застосувавши 

цю статтю в комплексі із вже згаданими нормами п. 1 ч. 1 ст. 1 та п. 1-1 ст. 2 

розглядуваного ЗУ, можна зробити висновок, що такий недолік національного 

законодавства на цей час є частково усуненим, оскільки особа отримала можливість 

вимагати від державних органів відшкодування шкоди, завданої їй незаконним 

триманням під вартою з метою екстрадиції після оскарження постанови про взяття її 

під варту та визнання такої постанови незаконною. Проте, норми, закріплені у ЗУ 

«Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 

органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду», все одно видаються загальними, оскільки для 

їхнього застосування необхідно здійснювати системне тлумачення законодавчих 
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актів, а самі формулювання з тексту названих статей прямо не передбачають 

можливості отримання відшкодування шкоди, завданої незаконним триманням під 

вартою з метою екстрадиції особи. 

Повертаючись до ситуації, яка існувала на час розгляду вказаних справ, 

пов’язаних із видачею особи до іноземної держави, слід зазначити, що останнім 

аргументом стосовно питання оскарження тримання особи під вартою з метою 

екстрадиції, а також подальшої можливості отримання відшкодування у разі, якщо 

таке тримання під вартою буде визнане незаконним, який національний уряд 

висунув на свій захист та який проілюстровано рішенням ЄСПЛ у справі 

«Світлорусов проти України», було те, що недоцільно розглядати питання 

відповідальності України за ч. 5 ст. 5 Конвенції, оскільки затримання заявника та 

взяття його під варту здійснювалися на вимогу іноземної держави, а Україна в такій 

ситуації діяла тільки як виконавець її вимоги; тобто після екстрадиції заявник мав 

би можливість заявити про свою невинуватість і домагатися відповідного 

відшкодування у запитуючій державі (п. 61 згаданого рішення).  

Таким чином, національний уряд намагався зняти з себе відповідальність за 

тримання особи під вартою з метою екстрадиції, посилаючись на ст. 60 Мінської 

конвенції, яка передбачає після одержання вимоги про екстрадицію обов’язок 

запитуваної держави щодо негайного вжиття заходів, спрямованих на взяття під 

варту особи, видача якої вимагається запитуючою державою. У своїх аргументах 

уряд посилався на те, що запитуюча держава в такому випадку виступає ініціатором 

взяття особи під варту, а отже саме вона і має нести відповідальність у разі 

порушення конвенційного права.  

ЄСПЛ ж щодо вирішення цього питання погоджується із аргументами 

заявника, який вважав, що запитувана держава (як суверенна) не може висувати 

аргументи про відсутність відповідальності за дії, вчинені у відповідь на вимогу та 

на підставі документів, одержаних від запитуючої держави, а отже вона несе 

відповідальність за свої рішення, навіть якщо такі рішення мали на меті 

забезпечення виконання рішення органу влади іноземної держави (п. 45 рішення 

ЄСПЛ у розглядуваній справі). 
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Не зважаючи на переважне врахування національним законодавцем недоліків 

правозахисного законодавства щодо екстрадиції, вказаних у рішеннях ЄСПЛ у 

справах проти України, цей інститут потребує вдосконалення в Україні, оскільки 

хоча він є порівняно новим для національного кримінального процесуального 

законодавства, проте застосування до особи, щодо якої надіслано запит про її 

видачу, запобіжного заходу, пов’язаного із обмеженням її конвенційного права на 

свободу та особисту недоторканність, потребує чіткої правової регламентації. Таке 

втручання у права і свободи особи не може залишатись поза увагою законодавця. 

Так, хоча інститут екстрадиції й виправдовує мету об’єднання спільних зусиль двох 

держав для боротьби зі злочинністю, проте не можна не враховувати той факт, що у 

своїй діяльності із екстрадиції запитуюча та запитувана сторони зобов’язані 

вживати усіх залежних від них заходів щодо забезпечення прав і свобод осіб, які 

підлягають видачі.  

Закріплення у КПКУ 2012 р. зокрема таких гарантій, як можливість 

оскарження рішення про екстрадицію, прийняття рішення про екстрадиційний 

арешт судом, свідчить про увагу національного законодавця до рішень ЄСПЛ з 

означеного питання та врахування висловлених ним рекомендацій. Адже, як 

наголошує Ю. Чорноус, забезпечення судового контролю за законністю й 

обґрунтованістю обмеження свободи особи, видача якої запитується, є гарантією 

дотримання її прав і свобод [423, с. 148].  

У свою чергу, С. Нестеренко визначає мету екстрадиції як здійснення 

правосуддя над особою без порушень її прав [372, c. 3].  

Безспірним позитивним моментом є також закріплення у ст. 581 КПКУ 2012 р. 

прав і свобод особи, видача якої запитується. Додатково слід підкреслити, що 

перелік таких прав не є вичерпним, оскільки особа, яка підлягає видачі, набуває 

статусу учасника кримінального провадження та може користуватись іншими 

правами, визначеними у кримінальному процесуальному законодавстві [404, с. 131]. 

Значення інституту екстрадиції як для міжнародного, так і для 

внутрішньодержавного права важко переоцінити, оскільки, виконуючи інтегруючу 

функцію, він слугує одним із найважливіших засобів виконання державами своїх 
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міжнародних зобов’язань у сфері кримінального судочинства [353, с. 747]. Як 

вважає А. Слободзян, для України на сучасному етапі розвитку національної 

правової системи важливою є її гармонізація із стандартами співпраці, визнаними 

міжнародним співтовариством у сфері надання правової допомоги [404, с. 131]. С. 

Нестеренко з метою такого вдосконалення пропонує, зокрема, прийняти ЗУ «Про 

екстрадицію», у якому була б чітко передбачена процедура видачі особи іноземній 

державі, яка відповідатиме загальновизнаним нормам міжнародного права та 

стандартам у сфері прав людини [372, c. 16]. З цією думкою важко не погодитись, 

адже таким чином національний законодавець отримав би можливість врахувати усі 

законодавчі дефекти, виявлені ЄСПЛ у вітчизняному правовому регулюванні цього 

інституту, проте слід зважати, що така пропозиція була висловлена до доповнення 

КПКУ 1960 р. нормами, що регулювали порядок видачі особи іноземній державі, і, 

тим більше, до прийняття КПКУ 2012 р., який деякі із вказаних недоліків вже 

усунув. На нашу думку, доцільніше було би внести зміни, спрямовані на усунення 

дефектів національного правозахисного законодавства у сфері екстрадиції, до КПКУ 

2012 р. 

Недоліки, пов’язані із недотриманням розумних строків у кримінальному 

процесі. Загалом, питання порушення національними судами строків розгляду справ 

залишається актуальним для нашої держави. Так, ЄСПЛ у своїх рішеннях постійно 

наголошує на численності скарг проти України саме щодо порушення розумних 

строків розгляду судами тих чи інших справ [314, с. 126; 339, с. 26]. Недотримання 

встановлених законом процесуальних строків провадження у справах порушує 

конституційне право осіб на судовий захист, а також суперечить загальновизнаним 

принципам і нормам міжнародного права, закріпленим у ст. 10 ЗДПЛ, ч. 1 ст. 6 

Конвенції, п. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [10], 

Висновку № 6 (2004) Консультативної ради європейських суддів, що закріплює 

необхідність неухильного дотримання процесуальних строків вирішення справ, а 

також неприпустимість фактів тяганини [296].  

Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув'язненню 

будь-яким чином, впроваджений Резолюцією 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 
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09.12.1988 р., проголошує право особи, затриманої за кримінальним 

обвинуваченням, зокрема, на судовий розгляд в розумні строки (принцип 38) [140]. 

Також зволікання у ході провадження можуть негативно впливати на інші права та 

свободи учасників процесу [295]. Водночас із таким впливом, недотримання 

розумних строків провадження підриває віру особи у правосуддя, викликає у неї 

неповагу до права загалом, що спричиняє погіршення міжнародного іміджу держави 

[316, с. 319-320].  

З наведеного можна визначити мету принципу розумності строків: це захист 

сторін судового процесу від надмірного його затягування [300]. Аналізуючи ту чи 

іншу справу з погляду дотримання розумних строків її розгляду, ЄСПЛ завжди 

відповідає на два запитання: 1) який період необхідно брати до уваги при такому 

аналізі; 2) чи був такий період розумним у контексті ст. 6 Конвенції. 

Недоліки національного правозахисного законодавства, пов’язані із 

недотриманням процесуальних строків, були виявлені ЄСПЛ щодо тривалості як 

судового розгляду, так і тримання під вартою. Право особи на розгляд її справи 

впродовж розумного строку є складовою передбаченого у ст. 6 Конвенції права на 

справедливий суд.  

Саме поняття «розумного строку» є новелою українського законодавства, яка, 

у свою чергу, ілюструє вияв впливу практики ЄСПЛ на національну правову 

систему. Так, ця категорія знайшла своє відображення як в нормах КПКУ 2012 р. (п. 

21 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 21, ст. 28, ч. 1 ст. 114, п. 9-1 ч. 1 ст. 303, ст. 308, ч. 1 ст. 318, ч. 4 

ст. 347, абз. 5 ч. 1 ст. 349, ч. 1 ст. 609), так і ЦПКУ 2004 р. (ч. 1 ст. 157, ч. 2 ст. 302 – у 

редакції до 15.12.2017 р. [36] та п. 10 ч. 3 ст. 2, ст. 121, ч. 1 ст. 205, ст. 275 – у чинній 

редакції), Господарського процесуального кодексу України від 06.11.1991 р. № 1798-

XII (ст. 69 – у редакції до 15.12.2017 р. [14] та п. 10 ч. 3 ст. 2, ст. 114, ч. 1 ст. 190 – у 

чинній редакції [15]) та КАСУ (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 122 – у редакції до 

15.12.2017 р. [18] та п. 10 ч. 2 ст. 2, п. 8 ч. 3 ст. 2, п. 11. ст. 4, ст. 119, ч. 1 ст. 187, ч. 6 

ст. 245, ст. 258 – у чинній редакції [19]). 

Також в Україні, окрім законодавчого закріплення у процесуальних кодексах, 

інститут строків розгляду справ передбачений у Листі ВСУ «Щодо перевищення 

http://zakon.rada.gov.ua/go/v5_45700-06
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розумних строків розгляду справ» від 25.01.2006 р. № 1-5/45 [276] та Постанові 

Пленуму ВССУ «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами 

цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» від 

17.10.2014 р. № 11 [130]. У цьому контексті слід зазначити, що вказані Лист ВСУ і 

Постанова Пленуму ВССУ в основному відповідають як правовим нормам, 

визначеним у національному законодавстві, так і Конвенції та практиці ЄСПЛ, 

проте, вони не є законодавчими актами, тому самі не встановлюють норм права, зате 

можуть використовуватись з наукової точки зору для зміцнення позиції, 

представленої у процесуальних кодексах. 

Звернемо увагу також, що у п. 11 ст. 4 КАСУ національний законодавець 

вперше (у 2005 р.) зробив спробу дати визначення цьому поняттю, вказавши, що 

розумний строк для цілей цього Кодексу слід вживати у значенні найкоротшого 

строку розгляду і вирішення адміністративної справи, достатнього для надання 

своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту порушених прав, 

свобод та інтересів у публічно-правових відносинах. Однак, це визначення видається 

досить широким за змістом внаслідок наявності в ньому таких оціночних понять, як 

«найкоротший строк» та «своєчасний судовий захист». Незважаючи на це, такий 

підхід є виправданим, оскільки для різних категорій справ «розумним» може 

вважатись різний строк, про що йтиметься далі.  

Автори коментованого КАСУ відзначають очевидний позитив закріплення у 

ньому поняття розумних строків, оскільки воно слугує своєрідною додатковою 

вимогою розгляду у певних випадках справ судами швидше, не очікуючи 

завершення граничного строку, та пропонують використовувати таке визначення за 

аналогією [369, с. 10]. 

У свою чергу, ВССУ також спробував дати визначення поняттю «розумний 

строк». Так, за п. 3 вже згаданої Постанови Пленуму ВССУ розумним вважається 

строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття 

процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення 

своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту. Наведене 

формулювання хоч і подібне до застосованого у КАСУ, проте термін «найкоротший 

http://zakon.rada.gov.ua/go/v5_45700-06
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строк» у ньому замінено «об'єктивно необхідним строком», що видається цілком 

доцільним у контексті розгляду судами різних категорій справ. Також визначення, 

подане у Постанові Пленуму ВССУ, вважаємо більш універсальним, оскільки воно 

не містить прив’язки до публічно-правових відносин. 

ЄСПЛ у п. 68 свого рішення у справі «Іззетов проти України» (2011), 

наголошуючи на тому, що розумність тривалості провадження повинна оцінюватися 

з огляду на обставини справи, для визначення поняття розумного строку пропонує 

такі критерії, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів під 

час розгляду справи, важливість предмета розгляду для заявника [222].  

Ця позиція підтверджується також і в інших рішеннях ЄСПЛ із вказаного 

питання [182]. Отже, названі критерії видаються загальними для всіх галузей, а їхній 

зміст розкривається окремо для кожної справи.  

Такої ж думки дотримується у зазначеному вище Листі і ВСУ, підкреслюючи, 

що вказані критерії є однаковими для всіх категорій справ. Для цілей цієї роботи та 

зручності їхнього опису (про що йтиметься далі) законодавчі недоліки, пов’язані із 

строками у національному судочинстві, можна поділити за галузевим критерієм. Так, 

ЄСПЛ своїми рішеннями у справах проти України відзначив наявність відповідних 

дефектів у сфері кримінального та цивільного судочинства. 

Як уже вказувалось, першим критерієм розумності строків розгляду тих чи 

інших категорій справ ЄСПЛ називає складність самої справи, яка включає два 

аспекти: фактичний і юридичний [322, с. 15]. Фактичний аспект складається, 

зокрема, з множинності обставин, які необхідно дослідити; необхідності проведення 

додаткових процесуальних дій; множинності учасників процесу, включно із 

можливим вступом нових учасників; потенційного об’єднання кількох проваджень; 

потенційного чи існуючого міжнародного характеру процесу та інших елементів 

[356, с. 329]. Юридична ж складність справи може полягати у необхідності 

застосування судом нового НПА, який, наприклад, не місить чітких правил 

врегулювання того чи іншого питання, або практика застосування якого ще 

належним чином не вироблена, і вимагає, у зв’язку із цим, роз’яснення органом, 

уповноваженим офіційно тлумачити положення національного законодавства [185].  
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При аналізі ЄСПЛ тривалості провадження, поведінка учасників останнього є 

також важливою, оскільки очевидно, що на особу, яка заявляє про порушення 

розумного строку розгляду її справи, покладено тягар доказування того, що сама 

вона не вчиняла жодних дій, спрямованих на затягування провадження [322, с. 15]. 

Це, зокрема, можуть бути наступні дії [388, с. 59]: 

- подання заявниками численних клопотань про відкладення справи та 

відсутність заперечень щодо аналогічних клопотань з боку інших учасників 

провадження [156]; 

- несвоєчасне подання доказів у справі [196]; 

- часті зміни представника [169]; 

- бездіяльність, що впливає на час розгляду справи судом (наприклад, відмова 

з’явитись на вимогу суду [142], ухилення від правосуддя [196]); 

- спроби укладення мирової угоди [184]; 

- систематичні спроби заявити необґрунтовані відводи суддям [159]; 

- звернення до суду з порушенням правил підсудності [145]. 

Водночас із наведеним слід зазначити, що хоча заявник і зобов’язаний 

утримуватись від вчинення умисних дій, які затягують розгляд його справи, проте 

від нього не можна вимагати активного сприяння органам, уповноваженим такий 

розгляд здійснювати. Він лише зобов’язаний демонструвати готовність до вжиття 

належних заходів щодо участі в розгляді його справи, які вимагаються 

законодавством (due diligence); не вдаватись до тактики свідомого затягування 

процесу; а навпаки, використовувати передбачені національним законодавством 

засоби для його пришвидшення [195]. Отже, не можуть кваліфікуватись як 

неналежна поведінка заявника, зокрема, наступні його дії: 

- відмова свідчити проти себе (т. зв. «право на мовчання» є важливою 

конституційною гарантією дотримання презумпції невинуватості, а отже, особу не 

можна звинувачувати у реалізації цього її права); 

- клопотання про відкладення справи у зв’язку зі станом здоров’я (особу не 

можна вважати винною у виникненні такої форс-мажорної обставини); 

- використання усіх передбачених національним законодавством засобів 
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оскарження [227]. 

Третім критерієм розумності строку розгляду справ ЄСПЛ визначає поведінку 

держави в особі її органів. Так, принцип належного здійснення правосуддя 

передбачає обов’язок держави запобігати будь-яким невиправданим затримкам 

розгляду справ [300]. Також, згідно з цим принципом, державні органи, хоч вони і не 

відповідальні за поведінку інших учасників провадження, не звільняються від 

обов’язку забезпечувати розгляд кожної конкретної справи у межах розумного 

строку, незалежно від такої поведінки [175]. Лише несвоєчасний розгляд справ, який 

виник з вини держави, що несе відповідальність за діяльність своїх органів, може 

розглядатись як порушення вимоги розумного строку [153]. Недотримання 

розумного строку розгляду справ з боку держави може бути зумовлене наступними 

чинниками: 

- суб’єктивними (зокрема, зайнятістю судді в іншому процесі; призначенням 

судових засідань з великими інтервалами; зволіканням у передаванні або 

пересиланні справи з одного суду в інший; невжиттям заходів для дисциплінування 

сторін у справі, свідків, експертів; повторним направленням справи на новий 

судовий розгляд; безпідставним задоволенням необґрунтованих клопотань учасників 

процесу, що спричинило відкладення розгляду справи на тривалий час; 

відкладенням справи через її неналежну підготовку до судового розгляду тощо [411, 

с. 39]); 

- об’єктивними (відсутність достатньої кількості суддів та їхня 

перевантаженість [366, с. 40]). 

Незважаючи на об’єктивну природу останніх чинників, відповідно до 

практики ЄСПЛ, держава все одно нестиме відповідальність за недодержання 

розумного строку у разі їхнього настання [245]. Адже обов’язком держави є 

організація її правової системи таким чином, щоб суди могли гарантувати право 

кожного на отримання остаточного рішення у справах, що стосуються його прав та 

обов’язків, упродовж розумного строку [190].  

Однак, слід зазначити, що ЄСПЛ у деякій мірі виправдовує державу та 

звільняє її від відповідальності за порушення вимоги розумного строку у разі якщо 
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при виникненні об’єктивних обставин, які перешкоджають розгляду справ судами у 

розумний строк, держава вживала необхідних заходів щодо їхньої мінімізації 

(наприклад, особливий порядок розгляду справ, заснований на ступені їхньої 

терміновості відповідно до важливості предмета спору) [153]. Проте, такі заходи 

носять суто тимчасовий характер, а тому обов’язок держави оптимізувати свою 

правову систему таким чином, щоб усунути вказаний недолік, зберігається [202].  

Щодо України, то, за В. Городовенком, найчастішими порушеннями з боку 

органів державної влади є: 1) численні випадки направлення судами апеляційної 

інстанції справ на новий розгляд; 2) значні інтервали у проведенні судових засідань; 

3) ситуації, коли суди не реалізовують свої повноваження щодо застосування заходів 

примусу до осіб, які не з’являються в судові засідання [316, с. 325-326]. 

І останнім критерієм ЄСПЛ визначає важливість предмета спору для заявника. 

Об’єктивним є факт, що надзвичайно значущим для заявника є вирішення його 

справи у разі перебування його під вартою, оскільки у такому випадку порушується 

право особи на свободу. Однак, швидкий розгляд не лише кримінальних справ є 

важливим, з погляду ЄСПЛ. Так, особливої оперативності у вирішенні вимагають 

наступні категорії справ, які стосуються цивільно-правових відносин [388, с. 61]: 

- щодо дієздатності особи [149]; 

- щодо інтересів дитини [164]; 

- трудові спори [199]; 

- щодо інтересів невиліковно хворих осіб внаслідок «невеликої тривалості 

їхнього життя» [141]. 

Усі вказані критерії мають оцінюватись в сукупності (наприклад, незначні 

затримки з боку заявника не можуть виправдати загальну тривалість процесу) [323, 

с. 27]. 

Відтак, «розумний строк» – це оціночне поняття. Зазначена категорія має 

суб’єктивний підтекст у кожному конкретному випадку [323, с. 26]. Така ситуація 

об’єктивно зумовлена, оскільки сукупність названих ЄСПЛ критеріїв не дозволяє 

визначити якісь чіткі часові рамки.  

Від поняття «розумний строк» слід відмежовувати категорію граничних 
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строків, які закріплені у процесуальних кодексах і визначають максимально можливу 

тривалість того чи іншого виду провадження. Розумний строк, у свою чергу, є 

оптимальним, об’єктивно зумовленим періодом, упродовж якого суд розглядатиме ту 

чи іншу справу у межах законодавчо визначеного граничного строку. Отже, поняття 

розумного строку є суто індивідуальним і залежить виключно від розкриття 

перелічених критеріїв для кожної окремої ситуації [380, с. 56].  

Така новела процесуальних кодексів встановлює своєрідну додаткову, поряд із 

граничними строками, вимогу та гарантію розгляду тієї чи іншої справи швидше, не 

очікуючи завершення граничного строку [297, с. 8]. 

Розумність строку розгляду тієї чи іншої справи має оцінюватись у кожному 

випадку індивідуально. А отже, такий строк може бути неоднаковим навіть для 

справ однієї категорії чи в межах однієї галузі. У своєму рішенні у справі «Brogan 

and others проти Сполученого Королівства» ЄСПЛ навіть наголошує на тому, що 

встановлювати якийсь один числовий вираз для строків розгляду всіх справ судами 

було б «неприродно» [151]. Для правильної оцінки того, чи був строк розгляду тієї 

чи іншої справи розумним у контексті ст. 6 Конвенції, необхідно враховувати всі 

обставини, які визначають названі критерії. Насамперед, слід встановити момент 

початку та завершення перебігу строку, упродовж якого здійснювалось провадження 

у тій чи іншій справі.  

Щодо зазначених законодавчих дефектів у галузі кримінального процесу, то 

необхідно вказати, що перебіг строку починається з часу, коли особі повідомлено 

про підозру, або з моменту затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального 

правопорушення, а закінчується у момент, коли вирок набрав законної сили або 

кримінальне провадження закрито в цілому чи щодо конкретної особи, а отже, у 

кримінальному провадженні враховується як період досудового розслідування, так і 

період судового розгляду, апеляційного та касаційного провадження (абз. 3 п. 1 

згаданої Постанови Пленуму ВССУ).  

Така позиція цілком узгоджується із практикою ЄСПЛ, що висвітлює 

аналізоване питання [235]. Період розгляду конституційними судами, відповідно до 

практики ЄСПЛ, не враховується до загального строку провадження [153]. Так, у п. 
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51 свого рішення у справі «Вергельський проти України» (2009) ЄСПЛ зазначає, що 

період, який має братись до уваги при визначенні тривалості кримінального 

провадження, починає перебіг з дня пред’явлення особі обвинувачення в 

автономному (широкому) та фактичному значенні цього терміну, а закінчується днем 

встановлення обґрунтованості обвинувачення або припинення провадження [210]. 

Якщо у фактичному значенні обвинувачення слід тлумачити відповідно до 

національного законодавства, то в автономному значенні воно вживається у 

розумінні Конвенції [359, с. 21]. 

Згідно з п. 13 ч. 1 ст. 3 КПКУ 2012 р. обвинуваченням визнається твердження 

про вчинення певною особою діяння, передбаченого чинним на час його вчинення 

ККУ, висунуте в порядку, встановленому КПКУ. ЄСПЛ, у свою чергу, визначає 

обвинувачення як офіційне доведення до відома особи компетентним органом 

твердження про вчинення цією особою правопорушення, яке нормою загального 

характеру визнається осудним і за яке встановлюється відповідальність карного та 

попереджувального характеру [210].  

Також у своїх рішеннях у справах «Ekle проти Німеччини» та «Foti and others 

проти Італії» ЄСПЛ доповнює це визначення «іншими підставами, що 

підтверджують обвинувачення і здатні спричинити серйозні наслідки, що можуть 

ускладнити становище підозрюваного», які безпосередньо впливають на становище 

заявника, наприклад видача ордеру на арешт чи обшук [359, с. 21-22].  

Неможливо не погодитись із думкою О. Соловйова, який наголошує, що така 

універсальна концепція, створена ЄСПЛ, є цілком обґрунтованою, оскільки саме 

вона забезпечує загальне, пан’європейське розуміння поняття обвинувачення, яке й 

використовується в подальшому для захисту прав та інтересів осіб [406].  

Для встановлення ж, чи йдеться у кожному конкретному випадку саме про 

кримінальне обвинувачення, ЄСПЛ застосовує три альтернативні критерії (т. зв. тест 

«Енгеля»), а саме: критерій національного права (який хоч і вказує на те, чи 

законодавець держави-відповідача зараховує те чи інше діяння до категорії злочинів, 

проте не є визначальним); критерій кола осіб (норма повинна поширюватись на 

невизначене коло осіб, відмежовуючи тим самим дисциплінарне правопорушення 
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від кримінального); критерій правових наслідків для адресата (обов’язково має бути 

присутній каральний елемент, а саме покарання у вигляді позбавлення волі навіть як 

альтернативна санкція, який і відмежовує кримінальну відповідальність від 

цивільної) [406]. Така ознака зазначених критеріїв, як альтернативність означає, що 

для визнання того чи іншого діяння кримінально караним вистачає наявності хоча б 

одного з них.  

У контексті названих критеріїв слід врахувати також, що, як підкреслює О. 

Мазур, виключення національним законодавцем тієї чи іншої категорії 

правопорушень зі сфери кримінальних та зарахування їх до адміністративних не 

означає неможливість розгляду їх ЄСПЛ за правилами кримінального провадження 

[359, с. 22-23]. 

Відповідно до практики ЄСПЛ, моментом висунення обвинувачення, а отже 

моментом, з якого особа підпадає під гарантії, передбачені ЄСПЛ, слід також 

вважати наступні юридичні факти: арешт особи [201]; офіційне повідомлення про 

намір здійснення щодо неї кримінального переслідування [178]; початок досудового 

слідства, спрямованого проти цієї конкретної особи, чи арешт її банківських 

рахунків [186]; виклик особи як свідка, який, проте, дає підстави вважати, що їй буде 

надано статус підозрюваного (наприклад, коли їй були поставлені запитання, які 

згодом можуть бути використані проти неї як обвинувальні) (залежно від того, яка з 

подій настає раніше) [191]. 

Строки національного кримінального провадження слід обліковувати від 

початку досудового розслідування, а саме оголошення особі підозри. Згідно зі ст. 276 

КПКУ 2012 р. підозрою є висунуте припущення про можливе скоєння особою 

кримінального правопорушення [362]. Саме з цього моменту, відповідно до ст. 42 

КПКУ 2012 р., кримінальне провадження можна вважати персоніфікованим, 

оскільки з’являється такий його учасник, як підозрюваний. Такий підхід 

узгоджується з міжнародною доктриною reasonable suspicion. Окрім зазначеного, 

відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 3 КПКУ 2012 р., кримінальне провадження включає в 

себе досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із 

вчиненням діяння, передбаченого ККУ, що також повністю відповідає практиці 
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ЄСПЛ. 

Ст. 318 КПКУ 2012 р. не встановлює граничних строків судового розгляду 

(лише ст. 219 містить положення щодо граничних строків досудового розслідування 

та можливості їхнього продовження), а отже, граничний загальний строк тривалості 

кримінального провадження визначити неможливо [343, с. 90]. Зате національний 

законодавець гарантує розумність строків кримінального провадження: як 

досудового розслідування, так і судового розгляду (п. 21 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 21, ст. 28, 

ч. 1 і 2 ст. 114, п. 9-1 ч. 1 ст. 303, ст. 308, ч. 1 ст. 318, ч. 4 ст. 347, абз. 5 ч. 1 ст. 349 

КПКУ 2012 р.).  

Зокрема, КПКУ 2012 р. наголошує, що будь-який процесуальний строк, 

встановлений прокурором, слідчим суддею або судом для забезпечення виконання 

сторонами кримінального провадження вимог розумного строку у межах граничного 

строку, з урахуванням обставин, виявлених під час відповідного кримінального 

провадження, не може перевищувати граничний строк, однак має бути таким, що 

дає достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття 

процесуальних рішень та не перешкоджає реалізації права на захист (ч. 1 і 2 ст. 114). 

Ч. 1 ст. 28 цього ж Кодексу дає визначення розумним строкам у кримінальному 

процесі, називаючи їх такими, що є об’єктивно необхідними для виконання 

процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, проте не перевищують 

граничних строків, передбачених законодавством, що підтверджує ч. 2 ст. 113 

вказаного Кодексу.  

Слід зауважити також, що засада розумності строків судочинства знаходить 

свій вияв лише у КПКУ 2012 р. (у КПКУ 1960 р. вона відсутня), що можна 

трактувати як вплив Конвенції та практики ЄСПЛ на національне законодавство.  

У ч. 3 ст. 28 КПКУ 2012 р. законодавець перелічує наступні критерії 

розумності строків кримінального провадження: 1) складність кримінального 

провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, 

обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється 

провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення 
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досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального 

провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.  

Таким чином, хоч зазначені критерії і не є новелою національного 

законодавця, проте норми щодо розумних строків провадження безсумнівно 

ілюструють вплив практики ЄСПЛ на вдосконалення правозахисного законодавства 

в Україні. Так, у КПКУ 1960 р. поняття розумного строку згадувалось лише у 

контексті заборони обмеження обвинуваченого і його захисника в часі, потрібному 

їм, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи (ч. 6 ст. 218). Натомість у КПКУ 

2012 р. названа категорія розвинулась у самостійний принцип кримінального 

процесу [300].  

Ще одним виявом такого впливу є ч. 4 ст. 28 КПКУ 2012 р., яка передбачає 

невідкладне здійснення та першочерговий розгляд в суді провадження щодо особи, 

яка тримається під вартою, а також неповнолітньої особи. Н. Неледва пропонує 

доповнити цей перелік такими суб’єктами, як особи, які мають фізичні або психічні 

вади; жінки, що перебувають у стані вагітності; особи, в яких на волі залишились 

неповнолітні діти, що потребують опіки тощо [371, с. 242]. 

Також ч. 2 ст. 28 КПКУ 2012 р. встановлює перелік осіб, які забезпечують 

дотримання розумних строків кримінального провадження. Це наступні суб’єкти: 

щодо досудового розслідування – прокурор, слідчий суддя (в частині строків 

розгляду питань, віднесених до його компетенції), а щодо судового провадження – 

суд. 

Як вбачається з наведеного, норми, які регулюють строки у національному 

процесуальному законодавстві, здебільшого є чітко визначеними та загалом 

відповідають Конвенції та практиці ЄСПЛ. Незважаючи на це, вітчизняні суди рідко 

дотримуються зазначених законодавчих положень, про що свідчить значна кількість 

звернень до ЄСПЛ саме із скаргами на надмірну тривалість провадження. Отже, така 

проблема залишається актуальною для України [323, с. 24-25].  

Відтак, на перший погляд, можна зробити висновок, що усі недоліки, пов’язані 

із процесуальними строками, є не законодавчими дефектами, а недоліками 

виконання національними органами судової влади законодавчих положень. Проте, з 



186 
 

погляду ЄСПЛ, закріплення певних додаткових гарантій, наприклад таких, як 

ефективна процедура оскарження надмірної тривалості провадження, на 

законодавчому рівні, допомогло б уникати такого недоліку виконання та захистити 

інтереси окремих осіб.  

Ефективним, як видається національному уряду, засобом захисту є оскарження 

до судів вищої інстанції неправомірних та таких, що, на думку заявника, призводять 

до затягування провадження у його справі, діянь судів нижчих інстанцій [226]. 

ЄСПЛ вважає цей засіб захисту неефективним і, більше того, таким, що призводить 

до збільшення строку розгляду тієї чи іншої справи внаслідок низки причин [233]. 

Так, згідно з п. 74 рішення ЄСПЛ у справі «Карімов проти України» (2008), 

звернення до суду вищої інстанції зі скаргами на дії або бездіяльність суду нижчої 

інстанції жодним чином не пришвидшує строки розгляду останнім справи заявника, 

а вказівки, які видає з цього приводу суд вищої інстанції, не є обов’язковими, а 

навпаки, носять лише рекомендаційний характер. Ця ситуація зумовлюється 

відсутністю на законодавчому рівні процедури, котра б регулювала таке оскарження, 

адже для тих держав, які запровадили у своєму законодавстві відповідну процедуру, 

вказаний засіб захисту визнається ефективним (про що йтиметься далі). 

Окремо варто зазначити, що відповідно до ст. 308 КПКУ 2012 р. для 

підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого або інших осіб, права чи законні 

інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, існує можливість 

оскаржити недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового 

розслідування прокурору вищого рівня, який має розглянути скаргу упродовж 3 днів 

після її подання, а службові особи, винні в недотриманні розумних строків, у свою 

чергу, можуть бути притягнуті до відповідальності, встановленої законом. Проте, 

таке право можна визначити лише як часткове усунення названого законодавчого 

недоліку, що не вирішує проблему загалом.  

Водночас із наведеним, слід підкреслити, що сучасна наукова література також 

не залишає викладене вище питання поза увагою. Так, вітчизняними дослідниками 

було запропоновано нові шляхи подолання розглядуваного законодавчого дефекту.  

Першою і найпоширенішою рекомендацією є оскарження надмірної 
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тривалості провадження до адміністративних судів, керуючись положеннями КАСУ 

(у редакції до 15.12.2017 р.), а саме: ч. 2 ст. 4 щодо поширення юрисдикції 

адміністративних судів на всі публічно-правові спори (у т. ч. оскарження фізичними 

чи юридичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень згідно з п. 1 ч. 2 ст. 17) та ч. 4 ст. 8, яка забороняє судам відмовляти в 

розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, 

суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини. КАСУ в 

чинній редакції також передбачає таку можливість, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 19 та ч. 4 ст. 

6, відповідно, а крім того на підставі п. 3 і 4 ч. 1 ст. 5 кожна особа має право 

звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи 

бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні 

інтереси, і просити про їх захист шляхом, зокрема, визнання дій суб’єкта владних 

повноважень протиправними та зобов’язання утриматися від вчинення певних дій 

або ж визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та 

зобов’язання його вчинити певні дії.  

Отже, існує теоретична можливість оскаржити дії чи бездіяльність судових 

органів, які призводять до порушення розумних строків розгляду справи заявника 

[297]. Така позиція підтверджується ч. 1 ст. 55 КУ, що гарантує право кожного на 

оскарження в суді рішень і діянь органів публічної влади, а також їх посадових і 

службових осіб.  

Зазначені засоби захисту можна визнати ефективними лише в частині 

можливості оскарження дій чи бездіяльності з боку органів влади, їх посадових чи 

службових осіб, однак вони не поширюються на другу частину зауваження ЄСПЛ, 

висловлюваного ним у справах проти України, а саме, можливості отримання 

компенсації за шкоду, завдану такими діями чи бездіяльністю. Відтак, звернення до 

адміністративних судів із вказаного питання не є достатнім, щоб подолати 

законодавчий дефект, виявлений ЄСПЛ. У цьому контексті слід підкреслити, що 

згідно з положеннями національного законодавства особа має право на 

відшкодування державою завданої їй незаконними рішеннями, діями чи 
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бездіяльністю державних органів, їх посадових чи службових осіб шкоди (ст. 1173-

1176 ЦКУ). 

Підсумовуючи наведене, вважаємо, що все-таки теоретична можливість 

оскаржити рішення, дії та бездіяльність органів державної влади, які призводять до 

порушення розумних строків розгляду справи заявника, та отримати компенсацію за 

шкоду, завдану таким порушенням, існує та може бути реалізована наступним 

чином. Спочатку особа має звернутись до адміністративного суду або прокурора 

вищого рівня (у випадку порушення розумних строків на стадії досудового 

розслідування). У разі встановлення порушення її права на розумні строки розгляду 

справи вона може відшкодувати шкоду, завдану таким порушенням, в порядку 

цивільного судочинства. На нашу думку, пропонована процедура є доволі 

«громіздкою» через значну кількість інстанцій, залучених до її реалізації, та часу, 

необхідного для кожної з цих інстанції для розгляду скарги заявника та подальшого 

її задоволення чи відмови у задоволенні; а також з огляду на час і кошти, витрачені 

самим заявником.  

Отже, видається, що передбачення у національному процесуальному 

законодавстві єдиної процедури, спрямованої на розгляд заяв із зазначеного питання 

та присудження компенсації у разі позитивного для заявника його вирішення, 

гарантувало б ефективний засіб юридичного захисту на національному рівні. 

Наприклад, І. Гребенюк та О. Соловйов пропонують доповнити ЦКУ нормами, які б 

закріплювали право особи на відшкодування (незалежно від вини суду) державою 

шкоди, заподіяної перевищенням розумних строків провадження у судах загальної 

юрисдикції (матеріальні); та ЦПКУ 2004 р. – такими, які б визначали порядок 

подання скарги про перевищення розумного строку розгляду та відшкодування 

завданої ним шкоди (процесуальні) [317]. 

Окрім зазначеного, увагу також привертає можливість притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності у разі недотримання ним розумних строків розгляду 

справи, на яку вказує у згаданій вище Постанові Пленум ВССУ. Своє твердження 

ВССУ обґрунтовує п. 2 ч. 1 ст. 83 чинного на час винесення розглядуваної Постанови 

ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-VI, де однією з підстав 
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притягнення судді до дисциплінарної відповідальності є невжиття ним заходів щодо 

розгляду заяви, скарги чи справи упродовж строку, встановленого законом [104]. П. 2 

ч. 1 ст. 106 однойменного Закону від 02.06.2016 р. № 1402-VIII у чинній редакції 

конкретизує наведене положення, а саме: до дисциплінарної відповідальності судді, 

зокрема, може призвести безпідставне затягування або невжиття ним заходів щодо 

розгляду заяви, скарги чи справи упродовж строку, встановленого законом, 

зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання 

суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру 

судових рішень [105].  

Така позиція є виправданою, оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 214 ЦПКУ 2004 

р., саме на головуючого у судовому засіданні покладено завдання керівництва ходом 

судового засідання, забезпечення додержання послідовності і порядку вчинення 

процесуальних дій, здійснення учасниками судового процесу їхніх процесуальних 

прав і виконання ними обов’язків, спрямування судового розгляду на забезпечення 

повного, всебічного та об’єктивного з’ясування обставин справи, з одночасним 

усуненням із судового розгляду всього, що не має істотного значення для вирішення 

справи. Цю позицію підтверджує також Вища рада правосуддя своїм Листом від 

02.06.2017 р. № 7776/0/9-17 [121]. 

Незважаючи на наведене, притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності не вирішує проблему порушення розумних строків розгляду справ, 

з огляду на низку причин. Так, в Україні існують об’єктивні причини недотримання 

строків розгляду різних категорій справ. Слід зазначити, що саме на державу 

покладено відповідальність за таке порушення з боку національних судів [190]. 

Особливої важливості, відтак, набуває діяльність держави з повного 

укомплектування суддівського корпусу та фінансування як потреб судової влади, 

так і витрат держави на відшкодування шкоди особам, права яких було порушено 

внаслідок порушення органами судової влади розумних строків розгляду їхніх справ 

[297].  

Отже, можливість притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності з 

такої підстави, як порушення ними розумних строків розгляду справ, матиме 
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значення лише для самих суддів як превентивний захід, оскільки чинне 

законодавство не передбачає жодних правозахисних гарантій безпосередньо для 

заявника та містить, таким чином, каральний, проте не відновлювальний елемент 

відповідальності. 

Окрім вказаного, вітчизняні науковці, зокрема П. Гуйван, висловлюють таку 

думку, що ефективним засобом захисту від надмірної тривалості провадження на 

національному рівні може виступати інститут окремих ухвал суду, а саме 

апеляційної та касаційної інстанцій [322, с. 17, 18]. Так, відповідно до ч. 7, 8, 10 ст. 

262 ЦПКУ 2004 р. в чинній (після 15.12.2017 р.) редакції окрему ухвалу може бути 

постановлено, зокрема, судами апеляційної чи касаційної інстанції у разі допущення 

судом нижчої інстанції порушення норм матеріального або процесуального права, 

незалежно від того, чи є такі порушення підставою для скасування або зміни 

судового рішення, із встановленням у ній строку для надання відповіді залежно від 

змісту вказівок, що у ній містяться, та терміну, необхідного для їхнього виконання.  

Названа стаття змінює формулювання щодо строків надання відповіді на 

окрему ухвалу суду вищої інстанції, залишаючи питання їхнього визначення на 

розсуд суду, який її постановив, порівняно із законодавчо встановленим місячним 

строком у ч. 1 ст. 211 ЦПКУ 2004 р. у редакції до 15.12.2017 р. Цей підхід цілком 

виправданий, оскільки він узгоджується із принципом розумних строків 

провадження, адже суду, що постановив окрему ухвалу, не потрібно очікувати 

місяць на відповідь з приводу такої ухвали, якщо її зміст дозволяє суду нижчої 

інстанції надати відповідь у коротший строк. Проте, варто зазначити, що хоча 

інститут окремих ухвал і є дієвим засобом, за допомогою якого суди вищої інстанції 

можуть вказувати судам нижчої інстанції на порушення норм матеріального чи 

процесуального права, і який, водночас забезпечує обов’язковість реагування 

останніх на такі вказівки, однак його не можна назвати ефективним засобом захисту, 

оскільки постановлення окремих ухвал жодним чином не впливає на правовий 

статус заявника та не надає йому права на отримання компенсації. 

Слід зауважити, що розглядувана проблема є актуальною не тільки для 

України, а й для інших європейських країн, а порушення розумного строку 
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провадження – одна із найбільш розповсюджених підстав звернення до ЄСПЛ [375, 

с. 87]. У зв’язку з цим, у багатьох країнах було прийнято спеціальне законодавство, 

яке регулює питання розумних строків у різних видах провадження, а також 

забезпечує ефективні засоби захисту від надмірної тривалості останнього, з метою 

узгодження внутрішнього законодавства з Конвенцією. Така ситуація зумовлена не 

лише великою кількістю заяв, звернених до ЄСПЛ з означеного питання, а й 

значною кількістю рішень саме на користь заявника, у яких ЄСПЛ вказує на 

порушення державами-відповідачами як ст. 6, так і ст. 13 Конвенції.  

Ймовірно, найбільш цитованим з аналізованого питання є рішення ЄСПЛ у 

справі «Kudla проти Польщі» (2000) [170]. На виконання загальних заходів, 

зазначених у цьому рішенні, в Польщі було прийнято спеціальний закон «Про 

порушення права сторони на розгляд справи без необґрунтованої затримки судового 

розгляду», відповідно до якого введена судова процедура, покликана стати засобом 

захисту від надмірної тривалості провадження [323, с. 27-28]. В Італії також 

прийнятий аналогічний закон (т. зв. Закон Пінто), згідно з яким особа має право 

звернутись до суду вищого рівня, ніж той, який, на думку заявника, ухвалив рішення 

із порушенням розумних строків розгляду справи, а суд вищого рівня, у свою чергу, 

за наслідками розгляду її заяви, може ухвалити рішення про задоволення вимог та 

визнання факту порушення строків розгляду справи та відшкодування особі завданої 

шкоди [297].  

Що ж до України, то своєрідною спробою врегулювати розглядуване питання 

був, зокрема, урядовий проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо захисту прав людини на досудове провадження, розгляд справи 

судовим органом або виконавче провадження протягом розумного строку» від 

28.01.2009 р. № 3665 [300]. Проте, цей та інші аналогічні законопроекти були 

відкликані КМУ, отримавши негативні висновки [387].  

У зв'язку із зазначеним, варто звернути увагу, що з огляду на значну кількість 

заяв до ЄСПЛ зі скаргами саме на порушення розумних строків провадження, 

Україні слід прислухатись до закордонного досвіду вирішення цього питання та 

прийняти законодавчий акт, який би передбачав ефективний засіб захисту на 
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національному рівні, або ж внести зміни до існуючих НПА. Наразі, чинне 

національне законодавство прямо не передбачає можливості оскарження надмірної 

тривалості провадження та отримання компенсації за шкоду, завдану 

необґрунтованим затягуванням розгляду справ [297, с. 63].  

Загалом, інститут розумних строків у процесуальному праві покликаний 

захистити особу від надмірної тривалості провадження. Найбільш ефективним 

засобом захисту прав та інтересів осіб у цій сфері можна визначити можливість 

оскарження недотримання державними органами розумних строків провадження з 

подальшим отриманням компенсації у разі прийняття рішення на користь заявника. 

Безумовно, позитивною тенденцією є те, що аналізоване питання набуває широкого 

резонансу і привертає увагу як науковців, так і юристів-практиків, що знаходить свій 

вияв у публікаціях із означеного питання, круглих столах за участю практичних 

працівників, рекомендаціях, виданих вищими судовими установами тощо [303]. Як 

вказує КСУ у Рішенні від 30.01.2003 р. № 3-рп/2003 (Справа про розгляд судом 

окремих постанов слідчого та прокурора) [272], правосуддя за своєю суттю 

визнається таким лише за умови, якщо воно відповідає вимогам справедливості та 

забезпечує ефективне поновлення в правах, що саме по собі неможливе без 

дотримання, зокрема, строків розгляду та вирішення справи, встановлених законом, 

які покликані дисциплінувати суб’єктів судочинства та робити провадження 

динамічним і впорядкованим [411, с. 36].  

Вартий уваги також той факт, що передбачення на законодавчому рівні дієвого 

засобу захисту від надмірної тривалості провадження дозволить не лише захистити 

інтереси окремих осіб, а й сформувати у них позитивне ставлення до національної 

судової системи, а також створити для держави позитивний імідж на міжнародній 

арені.  

Загалом у галузі кримінального процесу України ЄСПЛ виявив 18 недоліків 

національного правозахисного законодавства, 14 з яких було усунено вітчизняним 

законодавцем, головно шляхом прийняття КПКУ 2012 р. Відтак, попри велику 

загальну кількість законодавчих дефектів у цій галузі, слід відзначити той факт, що 

значна їхня частина все-таки усунена. Приблизна середня швидкість усунення таких 
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недоліків становить 4,1 року. 

 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. У сфері публічного права ЄСПЛ виявив 34 види недоліків національного 

правозахисного законодавства.   

Найбільша кількість таких недоліків спостерігається в галузі кримінального 

процесуального права (18). Водночас, ця галузь відзначається також найбільшим 

числом усунених законодавчих недоліків (14), переважно внаслідок прийняття 

КПКУ 2012 р. 

Найменша кількість законодавчих недоліків констатована ЄСПЛ у галузі 

конституційного процесуального права (1, який на сьогодні можна вважати 

повністю усуненим). 

2. Загальна середня швидкість усунення недоліків національного 

правозахисного законодавства, визначених ЄСПЛ, становить приблизно 3,85 року 

від часу прийняття рішення Суду. Окремо слід відзначити ситуації, коли недоліки 

правозахисту усуваються на законодавчому рівні раніше, ніж ЄСПЛ подає 

відповідну рекомендацію. Законодавець має на меті узгодити національне 

правозахисне законодавство з практикою ЄСПЛ ще тоді, коли справа перебуває на 

розгляді Суду. 

3. У деяких випадках процес усунення того чи іншого недоліку 

національного правозахисного законодавства проходить етапи часткового 

врахування при проектуванні змін до НПА, перед тим як недоліки будуть повністю 

усунені. Наприклад, недоліки регламентації процесу екстрадиції пройшли шлях від 

повної відсутності відповідних правозахисних законодавчих положень через 

внесення змін до КПКУ 1963 р. до майже повного їхнього усунення в КПКУ 2012 р. 

4. З метою усунення недоліків національного правозахисного законодавства, 

які, з погляду ЄСПЛ, все ще є актуальними, можна рекомендувати українському 

законодавцю: 
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- передбачити більш гнучкі правила щодо частоти та тривалості побачень 

засуджених до довічного позбавлення волі, засновані на індивідуальному підході до 

кожного випадку з урахуванням таких обставин, як, наприклад, особа засудженого; 

- запровадити механізм зміни чи скасування індивідуальних актів органів 

місцевого самоврядування. Останнім може бути надано право коригувати, із 

залученням осіб, на користь яких винесено індивідуальний акт, прийняті ними 

індивідуальні акти в межах певного строку, якщо при їхньому виконанні може 

виникнути ризик перешкоджання належному розподілу державних ресурсів;  

- прирівняти Інтернет-ЗМІ до друкованих ЗМІ в частині можливості 

звільнення журналістів та редакцій від відповідальності за поширення негативних 

неправдивих відомостей, взятих з іншого джерела з обов’язковим зазначенням цього 

джерела, без вимоги обов’язкової їхньої реєстрації, оскільки така реєстрація може 

призвести до порушення права на свободу вираження поглядів; 

- внести зміни, спрямовані на усунення недоліків національних нормативно-

правових правозахисних гарантій правової регламентації інституту екстрадиції, до 

КПКУ 2012 р. 

5. На законодавчому рівні має бути закріплена можливість оскарження 

недотримання державними органами розумних строків провадження з подальшим 

отриманням компенсації, у разі прийняття рішення на користь заявника. 
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РОЗДІЛ 4. МОЖЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ВІДПОВІДНО 

ДО ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ, 
ВИСЛОВЛЕНИХ У РІШЕННЯХ ПРОТИ УКРАЇНИ У ПРИВАТНО-

ПРАВОВИХ ГАЛУЗЯХ ТА ІНСТИТУТАХ 

 

 

4.1. Цивільне право 

 

Порушення права на зміну по батькові як складової частини імені [311, с. 26]. 

У справі «Гарнага проти України» (2013) заявниця скаржилась на відмову їй у зміні 

по батькові, яку вона бажала провести з метою зміцнення родинних зв’язків зі своїм 

вітчимом (п. 7 рішення ЄСПЛ у згаданій справі) [211]. ЄСПЛ констатував 

порушення права заявниці на повагу до приватного та сімейного життя, 

передбаченого ст. 8 Конвенції. Хоч, як уже зазначалось, це право не є абсолютним, 

однак така відмова не відповідала жодному з винятків, передбачених ч. 2 вказаної 

статті.  

Беручи до уваги наведене, ЄСПЛ вважає, що питання зміни по батькові за 

законодавством України не визначено з достатньою чіткістю. Свою позицію 

мотивує тим, що на час обставин справи (2007) чинними були законодавчі 

положення, які регулювали питання зміни складових імені фізичної особи.  

Традиційно, по батькові як частина особистого імені походить від імені батька 

відповідної особи, тому для зміни цієї складової імені законодавець встановлює 

низку особливих підстав. Так, змінити по батькові можна у разі зміни батьком 

фізичної особи, яка досягла 14 років, свого власного імені або виключення 

відомостей про нього як батька дитини з актового запису про її народження; також 

по батькові може бути змінено у разі усиновлення, визнання усиновлення недійсним 

або його скасування відповідно до закону (ч. 3, 4 ст. 295 ЦКУ). Національні органи 

реєстрації актів цивільного стану тлумачать такий перелік підстав як вичерпний. 
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Положення щодо зміни власного імені та прізвища є набагато більш гнучкими: 

з 16 років – на власний розсуд або з 14 років – за погодженням з батьками чи 

піклувальником (ч. 1, 2 ст. 295 ЦКУ). Ці положення ЦКУ дублюються у главі 4 

розділу 3 Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, 

затверджених Наказом Мінюсту від 18.10.2000 р. № 52/5 [70]. 

Правила щодо подачі та розгляду заяв щодо зміни імені, прізвища чи по 

батькові передбачені Порядком розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного 

імені, по батькові) фізичної особи, затвердженим Постановою КМУ від 11.07.2007 р. 

№ 915 [66].  

Відтак, на думку ЄСПЛ, українська система зміни імен видається доволі 

гнучкою щодо таких складових, як ім’я та прізвище, а особа може їх змінити, 

дотримуючись спеціальної процедури, яка передбачає тільки мінімальні обмеження, 

які застосовуються у дуже конкретних випадках, здебільшого пов’язаних з 

кримінальним судочинством та перерахованих у ч. 6 ст. 295 ЦКУ. Саме тому за 

такої ситуації майже повної свободи зміни імені або прізвища особи обмеження, 

накладені на зміну по батькові, ЄСПЛ не вважає належним чином та достатньою 

мірою мотивованими національним законодавством.  

У цьому контексті ЄСПЛ наголошує на тому, що особа може зберегти по 

батькові, навіть якщо її батько більше не носить імені, від якого походить по 

батькові. Такий висновок простежується із ст. 149 Сімейного кодексу України [109], 

де зазначено, що у разі зміни батьком свого імені по батькові дитини, яка досягла 14 

років, змінюється за згодою такої дитини. Тобто вказана зміна не носить 

автоматичного характеру, а законодавець, у свою чергу, уможливлює розірвання 

традиційного зв’язку між по батькові особи та іменем її батька. 

З. Ромовська пропонує для усунення такого законодавчого недоліку 

користуватись аналогією права та звертатись до органів реєстрації актів цивільного 

стану для зміни по батькові з тих самих підстав, що передбачені для зміни імені та 

прізвища [401, с. 310, 312]. Такий підхід досить важко реалізувати на практиці, 

адже, як уже зазначалось, органи державної реєстрації актів цивільного стану 

відмовляють у зміні по батькові особи з причин інакших, ніж ті, що прямо 
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передбачені у законодавстві. Окрім того, положення ст. 295 ЦКУ є достатньо 

чіткими, щоб зрозуміти, що законодавець відмежовує поняття зміни імені та 

прізвища від зміни по батькові. 

На усунення аналізованого дефекту національного правозахисного 

законодавства був спрямований законопроект від 10.04.2014 р. № 4674, автори якого 

пропонували прирівняти зміну по батькові до зміни імені та прізвища фізичної 

особи на нормативному рівні [51]. Названий законопроект був відкликаний. Згодом 

на розгляд ВРУ було внесено законопроект від 04.02.2015 р. № 2018 [52], який, 

однак, не набрав необхідної кількості голосів народних депутатів України. 

Враховуючи наведене, проілюстрований законодавчий дефект залишається 

неусуненим, незважаючи на те, що спроби щодо його усунення неодноразово мали 

місце. 

У справі «Сірик проти України» (2011) ЄСПЛ констатував порушення 

Україною права заявниці на свободу вираження поглядів, забезпечуване ст. 10 

Конвенції [255]. Така ситуація склалася внаслідок відсутності чіткості положень 

ЦКУ, які стосувалися поняття поширення інформації, а їхні тлумачення та 

застосування залежали від практики [311, с. 27]. 

Заявниця звернулась до ректора навчального закладу, де навчався її син, із 

письмовою скаргою на дії декана юридичного факультету. Посадова особа, дії якої 

оскаржувались, згодом звернулась до суду, який зобов’язав заявницю спростувати 

поширену нею інформацію. 

Загалом визначення терміна «поширення інформації» наразі не закріплене у 

національному законодавстві, хоча раніше воно існувало та означало 

розповсюдження, обнародування, реалізацію у встановленому законом порядку 

документованої або публічно оголошуваної інформації [74]. Однак з такого 

визначення не зрозуміло, чи в аналізованій ситуації мало місце саме «поширення» 

інформації. Змінами, внесеними до ЗУ «Про інформацію» від 13.01.2011 р. № 2938-

VI це визначення було з нього виключене [76]. 

Ст. 10 Конвенції передбачає право кожного на свободу вираження поглядів. 

Це право, однак, не є абсолютним та підлягає певним обмеженням, перерахованим у 
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ч. 2 вказаної статті. Такі обмеження мають бути встановлені у національному законі, 

який, у свою чергу, має бути передбачуваним, тобто особа повинна мати змогу 

передбачити із достатньою чіткістю наслідки тих чи інших своїх дій.  

Згідно із ч. 5 ст. 55 КУ кожен має право будь-якими не забороненими законом 

засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Ст. 

4 ЗУ «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР передбачено підстави 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності у сфері управлінської діяльності [73]. При 

цьому, у ст. 3 зазначено, що під скаргою слід розуміти звернення з вимогою про 

поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями 

(бездіяльністю), рішеннями, зокрема, посадових осіб певних установ, до яких і 

належить декан юридичного факультету навчального закладу. Згідно з ч. 1 ст. 5 

звернення адресуються, зокрема, посадовим особам, до повноважень яких належить 

вирішення порушених у зверненнях питань. Однак законодавством чітко не 

встановлено, чи буде таке звернення підпадати під визначення поширення 

недостовірної інформації, спростування якої передбачено ст. 277 ЦКУ.  

Ст. 3 ЗУ «Про інформацію» одним із основних напрямів державної 

інформаційної політики визначає забезпечення відкритості та прозорості діяльності 

суб'єктів владних повноважень [76]. 

КСУ, у свою чергу, наголошує, що межі допустимої інформації щодо 

посадових та службових осіб мають бути ширшими порівняно з межами такої ж 

інформації щодо звичайних громадян, а отже, такі особи, в силу своєї діяльності, 

мають бути готовими до критики [269]. Саме тому такі звернення подаються з 

метою перевірки певних відомостей вищестоящим органом чи посадовою особою та 

не є поширенням негативної інформації. Фактично, таким чином особа реалізує своє 

право на захист прав та інтересів, застосовуючи адміністративну форму захисту. 

Мотивуючи свою позицію, КСУ посилається на ст. 10 Конвенції та відповідну 

практику ЄСПЛ із цього питання [180]. 

Незважаючи на те, що цитовані положення тлумачили Цивільний кодекс 

України 1963 р., а саме тлумачення стосується скарг до правоохоронних органів, 

однак, на нашу думку, його можна використовувати за аналогією до випадків 
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звернення фізичних осіб зі скаргами до керівників підприємств, установ, організацій 

(наприклад, навчальних закладів) на дії, рішення чи бездіяльність їхніх посадових 

чи службових осіб. 

Пленум ВСУ також приділяє увагу зверненням до органів державної влади, 

місцевого самоврядування, та їхніх посадових і службових осіб, передбаченим ст. 40 

КУ [139]. Зокрема Пленум ВСУ зазначає, що навіть якщо у ході перевірки 

відомостей, вказаних у зверненні, така інформація не знайшла підтвердження, 

вказана обставина не може бути підставою для задоволення судом позову про захист 

честі, гідності та ділової репутації, оскільки подаючи таке звернення особа має на 

меті реалізацію свого конституційного права, а не поширення недостовірної 

інформації. Однак, притягненню до відповідальності підлягає особа, яка подає 

безпідставні звернення, не маючи на меті виконати свій громадянський обов’язок чи 

захистити свої права або законні інтереси. 

Знову ж таки, тут варто звернути увагу на те, що Пленум ВСУ аналізував 

звернення до органів державної влади або місцевого самоврядування, а не до 

посадових осіб, наприклад, навчальних закладів, проте, доцільним вважаємо 

дотримуватись думки, висловленої щодо цитованого вище рішення КСУ про 

застосування аналогії. 

Підсумовуючи наведене, слід зазначити, що проілюстрований недолік 

національного правозахисного законодавства існує в Україні і зараз. Безумовно, 

використовуючи системне тлумачення законодавчих положень в сукупності із 

зазначеними роз’ясненнями вищих судових установ, можна дійти до висновку, що 

звернення до підприємств, установ, організацій, їхніх посадових чи службових осіб 

зі скаргами не підпадатиме під категорію «поширення інформації», однак, для того 

щоб вважати такий дефект національного правозахисного законодавства усунутим, 

слід закріпити на законодавчому рівні визначення поширення інформації, а також 

перелік винятків, які звільняють особу від відповідальності за звернення до 

відповідних органів чи посадових осіб з метою захисту своїх прав та законних 

інтересів. 
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Отже, у галузі цивільного права України ЄСПЛ виявив 2 недоліки 

національного правозахисного законодавства, які до цього часу не були усунені 

вітчизняним законодавцем. 

 

 

4.2. Цивільне процесуальне право 

 

Недоліки, пов’язані із недотриманням розумних строків у цивільному процесі. 

Усі дефекти національного правозахисного законодавства, виявлені ЄСПЛ у галузі 

цивільного процесу України, стосуються розумних строків провадження. У 

підрозділі 3.6 проаналізовано основні положення щодо розумних строків 

провадження та зроблено висновки щодо можливості вдосконалення відповідного 

правозахисного законодавства в Україні. Тож у цьому підрозділі будуть висвітлені 

особливості розумних строків у цивільному провадженні. 

Щодо законодавчих недоліків у сфері цивільного процесу, то, згідно з абз. 4 п. 

1 згаданої вище Постанови Пленуму ВССУ, перебіг строків судового розгляду у 

цивільних справах починається з часу надходження позовної заяви до суду, а 

закінчується ухваленням остаточного рішення у справі, якщо воно не на користь 

особи; якщо ж рішення ухвалене на користь особи, то перебіг такого строку 

завершується виконанням цього рішення. Практика ЄСПЛ йде аналогічним шляхом, 

тому позиція ВССУ цілком їй відповідає [189]. У цьому випадку момент закінчення 

перебігу процесуального строку зумовлений метою цивільного судочинства, яка 

полягає в ефективному захисті порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 

свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів 

держави (ч. 1 ст. 2 ЦПКУ 2004 р.), а також у відновленні стану особи, права якої 

були порушені, до того, що існував до порушення.  

Відповідно до практики ЄСПЛ у контексті ст. 6 Конвенції, судовий розгляд та 

виконання судового рішення є складовими частинами одного провадження, 

завершальною стадією якого є виконавче провадження, на чому ЄСПЛ неодноразово 

наголошує у своїх рішеннях [220]. Виконання судового рішення має надзвичайну 
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вагу для заінтересованих осіб, оскільки без нього втрачає зміст сам факт прийняття 

судом того чи іншого рішення, а правосуддя у такому випадку не може вважатись 

ефективним; натомість належне виконання судових рішень утверджує авторитет і 

дієвість судової гілки влади [429, с. 81-83].  

Отже, у справах про надмірну тривалість провадження ЄСПЛ не відокремлює 

стадію виконання рішення від судового розгляду справи та розглядає їх у сукупності 

[161]. Варто також зазначити, що гарантії виконання судових рішень, які набрали 

законної сили, охоплюються змістом принципу правової визначеності, який, на 

думку ЄСПЛ, є одним із найважливіших елементів верховенства права [323, с. 27-

28]. Як стверджує В. Tацій, технологія судового провадження має завершену 

структуру, яка виражається у трьох елементах: 1) звернення до суду; 2) судовий 

розгляд; 3) виконання рішення суду [323, с. 29]. 

Загалом, у сфері національного цивільного судочинства ЄСПЛ звертає увагу на 

такі обставини:  

1) відсутність законодавчого механізму оскарження тривалого невиконання 

рішень судів, ухвалених на користь заявників;  

2) відсутність ефективних засобів юридичного захисту, за допомогою яких 

заявники могли б отримати відшкодування шкоди, завданої таким невиконанням; 

3) необхідність ініціювати виконавче провадження особі, стосовно якої було 

винесене рішення, що підлягає примусовому виконанню. 

Щодо другого зауваження, то його можна визнати логічним наслідком першого, 

а отже, розглядати їх краще в сукупності, оскільки, не маючи теоретичної можливості 

оскаржити порушення своїх прав та інтересів, особа позбавляється також і 

можливості вимагати будь-якої компенсації за таке порушення.  

У контексті цього питання варто наголосити, що вже згаданий Лист ВСУ дещо 

не відповідає встановленій ЄСПЛ практиці, визначаючи початок перебігу 

провадження у цивільних, адміністративних і господарських справах моментом 

подання позову, а завершення – винесенням остаточного рішення у справі. Проте, 

він носить лише рекомендаційний характер, а судам у своїй діяльності слід 

керуватись Конвенцією, яка є частиною національного законодавства, та практикою 



202 
 

ЄСПЛ. 

Національний законодавець оптимальними визначає такі строки: щодо початку 

розгляду справи по суті – не пізніше ніж через 60 днів з дня відкриття провадження 

у справі, а у разі продовження строку підготовчого провадження – не пізніше 

наступного дня з дня завершення такого строку, щодо розгляду справи по суті – 

упродовж 30 днів з дня початку такого розгляду (ч. 1, 2 ст. 210 ЦПКУ 2004 р.). 

На відміну від чинного, ЦПКУ 1963 р. передбачав наступні строки розгляду 

судами цивільних справ: для трудових справ – 7 днів; для справ про стягнення 

аліментів і про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням 

здоров'я, а також втратою годувальника – 10 днів; для усіх інших справ – 15 днів (ст. 

148). На перший погляд, можна зробити висновок про те, що чинний ЦПКУ 2004 р. 

зробив «крок назад» у регламентації строків розгляду справ судами, збільшивши їх, 

порівняно з ЦПКУ 1963 р., проте це не так. Сучасні процесуальні строки видаються 

більш реальними, порівняно з попередніми, а включення до Кодексу та роз’яснення 

у Главі 6 поняття розумного строку (а саме: п. 10 ч. 3 ст. 2, ст. 121, ч. 1 ст. 205, ст. 

275) є вагомим виявом впливу практики ЄСПЛ на національне законодавство.  

Оскільки розгляд судами справ у цивільній юрисдикції охоплює, окрім 

цивільного, також і інші галузі й інститути матеріального права, то законодавчі 

дефекти, що стосуються розгляду національними судами справ у приватно-правовій 

сфері, можна поділити за такими інститутами матеріального права: 

- рішення ЄСПЛ у справі «Іван Панченко проти України» (2010) (йдеться про 

право заявника-інваліда війни на першочергове отримання житла від держави (п. 5)) 

стосується також житлових прав заявника [220]; 

- у справах «Скрипняк та інші проти України» (2008) [256] та «Мітін проти 

України» (2008) [238] порушено цивільні та трудові права заявників. Так, у першому 

випадку, заявники звернулись до ЄСПЛ з приводу тривалого невиконання рішень 

національних судів щодо здійснення певних виплат на користь працівників освіти, 

передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII [83] (що діяв на 

момент розгляду справи) (п. 4 рішення ЄСПЛ у зазначеній справі). І хоча ВРУ було 

вжито законодавчого заходу (ЗУ від 09.09.2004 р. № 1994-IV), яким запроваджено 
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обов’язок погашення заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 ЗУ «Про освіту», 

упродовж 5 років, починаючи з 2005 р. [101], проте, через відсутність положень 

щодо оскарження тривалого невиконання судових рішень, прийнятих на основі 

цього Закону, його положення не можна вважати ефективними. У другому ж 

випадку, заявник звернувся до ЄСПЛ через тривале невиконання рішення щодо 

присудження йому компенсації моральної шкоди, завданої незаконним накладенням 

дисциплінарних стягнень (пп. 7-14); 

- відсутність у національному законодавстві ефективних юридичних засобів 

оскарження тривалості провадження, пов’язаного із визначенням права 

користуватись земельною ділянкою ЄСПЛ визнав рішенням у справі «Савенкова 

проти України» (2013) [249]; 

- також тривале невиконання рішень національних судів впливає на право 

власності заявників, а саме зачіпає їхнє право на мирне володіння як рухомим, так і 

нерухомим майном, оскільки тривале невиконання судових рішень, винесених на 

користь заявників, обмежує їхні повноваження як власників або потенційних 

власників такого майна. 

У відповідь на аргументи заявників, вітчизняний уряд запропонував кілька 

шляхів подолання виявлених рішеннями ЄСПЛ у справах проти України недоліків 

щодо надмірної тривалості провадження. Наприклад, наводячи аргументи на свою 

користь у справі «Харук та інші проти України» (2012) [262], національний уряд 

посилається на положення ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових 

рішень» від 05.06.2012 р. № 4901-17 [53], який передбачає такі гарантії щодо 

виконання судових рішень та виконавчих документів, визначених ЗУ «Про виконавче 

провадження» від 21.04.1999 р. № 606-XIV, як ефективну процедуру для 

забезпечення повного і своєчасного виконання рішень проти державних органів, 

державних або контрольованих державою підприємств (п. 11, 12 відповідного 

рішення ЄСПЛ). Так, ст. 3, 4 зазначеного Закону передбачають особливості виконання 

рішень суду про стягнення коштів з державного органу та з державного 

підприємства або юридичної особи. У ст. 5 передбачено право стягувача на 

компенсацію. А саме, у разі якщо центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
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державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, 

упродовж 3 місяців не перерахував кошти за рішенням суду про стягнення коштів, 

крім випадку, зазначеного в ч. 4 ст. 4 цього Закону, яка передбачає, що у разі 

відсутності необхідних документів та відомостей кошти перераховуються на 

відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, про порядок виплати 

коштів з якого державний виконавець повідомляє в установленому порядку 

стягувача не пізніше наступного дня після перерахування коштів, – стягувачу 

виплачується компенсація в розмірі 3 % річних від несплаченої суми за рахунок 

коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень 

суду. 

У відповідь на цей аргумент ЄСПЛ звернув увагу, що така нова (на час розгляду 

справи) процедура не діяла до 01.01.2013 р. і, в будь-якому разі, вона не передбачала 

компенсації за затримку виконання рішень національних судів, яка вже існувала на 

той час, адже, за загальним правилом, закони не наділені зворотною дією в часі (п. 18 

рішення ЄСПЛ у справі «Харук та інші проти України» (2012) [262]). Таким чином, 

можна зробити висновок, що цей законодавчий недолік частково подоланий, оскільки 

станом на сьогодні є закріплена у національному законодавстві процедура отримання 

компенсації за несвоєчасне стягнення на користь заявника коштів з державного 

органу, підприємства або юридичної особи. ЄСПЛ також наголошує на такій умові 

функціонування цієї процедури, як наявність достатнього бюджетного фінансування.  

Щодо такого зауваження ЄСПЛ, як необхідність для заявника виступати 

ініціатором виконавчого провадження, слід зазначити наступне. Відповідно до п. 1 ч. 

1 ст. 19 ЗУ «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 р. (чинного на час розгляду 

відповідних справ Судом) на державного виконавця було покладено обов’язок 

відкривати виконавче провадження на підставі виконавчого документа, зокрема за 

заявою стягувача або його представника про примусове виконання рішення [33]. 

Схоже положення міститься й у п. 1 ч. 1 ст. 26 чинного ЗУ «Про виконавче 

провадження» від 02.06.2016 р. №1404-19 [33]. Відтак, для заявника і надалі існує 

необхідність виступати ініціатором виконавчого провадження, а отже, вказаний 

законодавчий недолік не був врахований національним законодавцем. 
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Щодо стадії виконання судових рішень, то згідно з ч. 2 ст. 30 названого Закону 

від 21.04.1999 р. державний виконавець зобов'язаний провести виконавчі дії з 

виконання рішення упродовж 6 місяців з дня винесення постанови про відкриття 

виконавчого провадження, а з виконання рішення немайнового характеру – у 

двомісячний строк, що цілком узгоджується з позицією ЄСПЛ, який зазначає, що 

виконання з боку держави зобов'язання негрошового характеру може займати більше 

часу, ніж виплата присуджених коштів [220]. Відповідно до ч. 2 ст. 25 цього ж Закону 

державний виконавець упродовж 3 робочих днів з дня надходження до нього 

виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого 

провадження. Незважаючи на законодавче визначення строків виконавчого 

провадження, до ЄСПЛ надходять скарги на надмірну його тривалість. Також, у п. 27 

рішення у справі «Мітін проти України» (2008) ЄСПЛ вказує на те, що вимагання 

від особи, на користь якої в результаті судового провадження було винесено рішення 

проти держави, виступати ініціатором виконавчого провадження саме по собі має 

невідповідний характер [238].  

Окремо слід наголосити, що, як уже згадувалось, нерідко в контексті 

порушення вимоги ст. 6 Конвенції щодо розумного строку розгляду справ 

вітчизняними судами ЄСПЛ у своїх рішеннях у справах проти України звертає увагу 

національного законодавця також і на порушення ст. 13 Конвенції, а саме на 

відсутність на національному рівні засобів захисту від такого порушення 

охоронюваних Конвенцією прав або на неефективність існуючих, розглядаючи 

положення цих двох статей у поєднанні.  

У п. 34 рішення у справі «Гутка проти України» (2010) ЄСПЛ навіть сам 

підкреслює, що неодноразово в аналогічних справах констатував порушення ст. 13 

Конвенції, оскільки діюче українське законодавство не передбачало ефективних та 

доступних засобів захисту за скаргами на надмірну тривалість провадження [215].  

Також у своєму рішенні у справі «Іван Панченко проти України» (2010) ЄСПЛ 

встановлює, що українське законодавство не передбачає засобу юридичного захисту 

від невиконання рішень національних судів, боржниками за якими є державні органи 

(п. 64) [220]. Рішенням у справі «Скрипняк та інші проти України» (2008) ЄСПЛ 
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вказує на відсутність в національній правовій системі механізму, здатного виправити 

таку ситуацію (п. 23) [256].  

Щодо недоліків, виявлених ним на стадії виконання судових рішень у цивільних 

справах, то у своєму рішенні «Харук та інші проти України» (2012) ЄСПЛ також 

констатував порушення ст. 13 Конвенції, оскільки Україна не запровадила на 

національному рівні засобів юридичного захисту щодо скарг заявників на 

невиконання рішень, ухвалених на їхню користь [262].  

У цьому контексті, ЄСПЛ посилається на своє пілотне рішення у справі «Юрій 

Миколайович Іванов проти України» (2010), яким він закцентував на необхідності для 

України вжиття заходів загального характеру для усунення зазначеного недоліку 

[267]. Незважаючи на наведене, національним законодавцем так і не було враховано 

таку рекомендацію ЄСПЛ. Звернемо увагу, що ЄСПЛ відклав на рік (із подальшим 

продовженням цього строку) розгляд усіх нових заяв щодо порушення українськими 

судами розумних строків розгляду справ, поданих до нього після винесення 

згаданого пілотного рішення; проте, розгляд таких заяв був відновлений 1 березня 

2012 р. у зв’язку з невжиттям Україною заходів загального характеру [418, с. 45]. 

Отже, однотипність скарг щодо порушення розумного строку розгляду справ сама по 

собі вказує на необхідність вжиття заходів загального характеру [314, c. 126]. 

Дещо інше формулювання змісту названих законодавчих дефектів можна 

зустріти у п. 59 рішення ЄСПЛ у справі «Ващенко проти України» (2008), де Суд 

вказує на відсутність на національному рівні засобів юридичного захисту, за 

допомогою яких заявник міг би отримати рішення, яке б підтверджувало для нього 

право на розгляд його справи упродовж розумного строку [209]. Відтак, ЄСПЛ 

наголошує на неможливості реалізації заявниками їхнього, передбаченого ст. 55 КУ, 

права на судовий захист прав за наявного стану національного законодавства з цього 

питання. Означена теза дозволяє зробити висновок, що, з погляду ЄСПЛ, 

вітчизняному законодавству бракує положень щодо можливості оскарження 

надмірної тривалості провадження і, як наслідок, отримання компенсації у разі 

винесення судом рішення на користь заявника.  

У п. 28 свого рішення у справі «Кадук проти України» (2011) ЄСПЛ також 
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вказує на відсутність інстанції, куди можна оскаржити тривалість провадження, 

підкреслюючи таким чином свою позицію, висловлену у попередніх аналогічних 

рішеннях та конкретизуючи її [225]. 

Такий підхід ЄСПЛ є виправданим, оскільки саме лише закріплення певних 

гарантій законодавцем без достатнього механізму реалізації, не забезпечує їхнього 

дотримання у процесі правозастосування. Очевидно, що норми щодо розумних 

строків розгляду справ судами без можливості їхнього оскарження у разі 

недотримання правозастосовними органами з подальшим отриманням 

відшкодування, залишатимуться неефективними. Так, у своєму рішенні у справі 

«Bellet проти Франції» (1995) ЄСПЛ зазначає, що для того, щоб право на доступ до 

суду було ефективним, необхідна наявність чіткої фактичної можливості оскаржити 

діяння, що становлять втручання у права особи [146]. Цю тезу підтвердив у 2012 

році під час зустрічі з тодішнім міністром юстиції О. Лавриновичем 7-й 

Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джон Теффт, наголосивши, що 

важливим є не лише закріплення певних правил, які відповідають західним і 

європейським стандартам, на законодавчому рівні, а й забезпечення їхнього 

правильного застосування [410]. Звідси і випливає гарантоване ст. 13 Конвенції 

право на ефективні засоби юридичного захисту в національній правовій системі. 

Таким чином, у галузі цивільного процесуального права ЄСПЛ виявив 1 

недолік національного правозахисного законодавства, який до цього часу повністю 

не усунений.  

 

 

Висновки до Розділу 4 

 

1. У сфері приватного права ЄСПЛ виявив 3 види недоліків національного 

правозахисного законодавства (2 в регулюванні цивільно-правових відносин та 1 – 

цивільно-процесуальних). Щодо цивільного процесуального права справедливо буде 

зазначити, що хоч йому притаманний лише 1 недолік правозахисту, однак він 

повторюється у найбільшій кількості рішень ЄСПЛ (71). 
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2. З метою усунення недоліків національного правозахисного законодавства, 

які, з погляду ЄСПЛ, все ще є актуальними, можна рекомендувати вітчизняному 

нормотворцю закріпити на законодавчому рівні визначення поширення інформації, 

а також перелік винятків, які звільняють особу від відповідальності за звернення до 

відповідних органів чи посадових осіб з метою захисту своїх справ та законних 

інтересів. 

3. Для приватно-правових відносин актуальним залишається висновок щодо 

необхідності закріплення на законодавчому рівні можливості оскарження 

недотримання державними органами розумних строків провадження з подальшим 

отриманням компенсації, у разі прийняття рішення на користь заявника. 
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ВИСНОВКИ 

 

Виконане дисертаційне дослідження дозволяє зробити такі висновки.  

1. Удосконалення нормативно-правових гарантій у сфері захисту прав і 

свобод людини в Україні на підставі рекомендацій ЄСПЛ є одним із чинників, 

завдяки яким мінімізуються порушення конвенційних прав і свобод. Таке 

вдосконалення може здійснюватись не лише на основі заходів загального характеру, 

прямо висловлених Судом у його рішеннях проти України, а й на основі непрямих 

рекомендацій, які формально не є зобов’язуючими для держави. 

2. Практикою ЄСПЛ є підстави вважати обов’язкові як для самого ЄСПЛ, так і 

для держав-учасниць Конвенції правові позиції щодо застосування норм Конвенції 

до конкретних суспільних відносин, викладені ЄСПЛ у його рішеннях, які мають 

використовуватися при вирішенні аналогічних справ. 

3. Впливом практики ЄСПЛ на національні нормативно-правові гарантії прав 

і свобод людини є позитивна правотворча реакція компетентного органу держави на 

висловлені ЄСПЛ рекомендації та вказівки щодо удосконалення таких гарантій. 

4. Вплив практики ЄСПЛ на вдосконалення нормативно-правових гарантій 

поділяється на наступні види: 1) за способом впливу: а) прямий; б) непрямий; 2) за 

юридичною природою нормативної підстави (джерела) впливу: а) національний та 

б) зарубіжний; 3) за онтичним (буттєвим) статусом впливу: а) реальний та б) 

превентивний; 4) за повнотою дій держави щодо здійснення заходів, необхідних для 

реалізації рекомендацій ЄСПЛ із вдосконалення національного законодавства з прав 

і свобод людини: а) завершений; б) незавершений; 5) залежно від обсягу 

правовідносин, на врегулювання яких спрямований вплив практики ЄСПЛ: а) 

загальний; б) галузевий; в) спеціальний. 

5. З-поміж усіх констатованих ЄСПЛ у справах проти України упродовж 

2008-2013 рр. порушень конвенційних прав і свобод людини щонайменше 1/5 

спричинена недоліками саме національного правозахисного законодавства. 
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6. Здійснено порівняльно-кількісну характеристику недоліків національного 

законодавства у сфері прав і свобод людини за галузевим критерієм (якщо загальна 

кількість згаданих недоліків приймається за 100 %):  

а) недоліки цивільного процесуального законодавства констатовані у 71 

рішенні (що становить 58,2 % від усіх проаналізованих рішень);  

б) недоліки кримінального процесуального законодавства встановлені у 48 

рішеннях (39,3 %);  

в) недоліки цивільного права зазначені у 29 рішеннях (23,8 %); 

г) недоліки кримінального права виявлені у 20 рішеннях (16,4 %); 

ґ) недоліки конституційного права вказані у 3 рішеннях (2,5 %); 

д) недоліки адміністративного судочинства констатовані у 3 рішеннях (2,5 

%); 

є) недоліки адміністративного права представлені в 2 рішеннях (1,6 %); 

ж) недоліки конституційного процесу виявлені в 1 рішенні (0,8 %). 

7. Аналіз виявлених ЄСПЛ недоліків національного правозахисного 

законодавства дозволив зробити висновок, що найбільша їхня кількість присутня в 

галузі кримінального процесуального права (18 видів недоліків, 14 з яких було 

усунуто з прийняттям КПКУ 2012 р.), а найменша (по одному законодавчому 

недоліку) – в галузях конституційного процесуального та цивільного 

процесуального права.  

8. Виявлено 37 видів національних законодавчих недоліків у сфері захисту 

прав і свобод людини, які класифіковано за такими критеріями: 1) характер 

означених недоліків (відсутність норми, спрямованої на забезпечення та захист 

конвенційних прав і свобод або неефективність існуючих нормативно-правових 

гарантій таких прав і свобод); 2) зміст (за статтею Конвенції) конвенційного права 

і свободи, які мали б бути забезпечені відповідними законодавчими нормами (право 

на свободу та особисту недоторканність; захист власності; право на справедливий 

суд; заборона катування; право на повагу до особистого та сімейного життя; свобода 

вираження поглядів; свобода зібрань та об’єднань; право на подання індивідуальної 

заяви; право на вільні вибори; право на оскарження у кримінальних справах; право 
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на ефективний засіб юридичного захисту); 3) вербальна форма виразу рекомендацій 

ЄСПЛ з усунення недоліків нормативно-правових гарантій конвенційних прав і 

свобод (прямі рекомендації та непрямі рекомендації); 4) галузевий критерій 

стосовно національних галузей права (недоліки публічного права та недоліки 

приватного права). 

9. Існують особливі механізми впливу практики ЄСПЛ на вдосконалення 

національних нормативно-правових правозахисних гарантій, залежно від тієї чи 

іншої форми такого впливу: а) реальний вплив у прямій формі забезпечується 

зовнішніми (діяльність ЄСПЛ та КМ РЄ) та внутрішніми (нормативно-правові 

приписи, що діють в кожній державі-члені РЄ) засобами; б) усі інші види реального 

впливу забезпечуються доброю волею самих держав та приписами ЗУ «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 

щодо проведення експертизи законопроектів та періодичних перевірок чинних НПА 

на відповідність Конвенції та практиці ЄСПЛ; в) превентивний вплив 

забезпечується ще в процесі поточної комунікації відповідної держави з ЄСПЛ у 

зв’язку з підготовкою до розгляду ним певної справи; г) зарубіжний вплив 

забезпечується лише доброю волею та ініціативою держави, яка прагне узгодити 

своє законодавство з європейськими стандартами прав і свобод людини. 

10. У концентрованій формі результати дослідження представлені у Зведеній 

таблиці (Додаток Б). За цими результатами можна запропонувати наступні 

рекомендації національному законодавчому та іншим правотворчим органам: 

- звертати увагу передусім на прямі рекомендації ЄСПЛ щодо вдосконалення 

національного правозахисного законодавства з метою його гуманізації; 

- виправляти існуючі у національній системі законодавства недоліки ще тоді, 

коли справа перебуває на розгляді ЄСПЛ, забезпечуючи тим самим більш широкі 

можливості для здійснення превентивного впливу практики Суду на вдосконалення 

нормативно-правових правозахисних гарантій прав і свобод людини в Україні; 

- проводити аналіз усієї рубрики «Оцінка Суду», що міститься у рішеннях 

ЄСПЛ, з метою виявлення непрямих рекомендацій стосовно вдосконалення 

правозахисного законодавства України; 
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- впроваджувати ефективні законодавчі засоби національного правозахисту 

задля заповнення констатованих ЄСПЛ прогалин у законодавчому забезпеченні 

конвенційних прав і свобод. 
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47. Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо 

забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань : Закон України 

від 21.01.2010 р. № 1828-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1828-17. 

48. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо приведення порядку застосування запобіжних заходів у відповідність з 

практикою Європейського суду з прав людини : Проект Закону від 07.09.2017 р. № 

7089. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62480. 

49. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України : 

Закон України від 03.04.2003 р. № 658-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-15. 

50. Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України 

щодо видачі особи (екстрадиції) : Закон України від 21.05.2010 р. № 2286-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2286-17. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2507-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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51. Про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо права на зміну 

по батькові) : Проект Закону від 10.04.2014 р. № 4674. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50609. 

52. Про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо права на зміну 

по батькові) : Проект Закону від 04.02.2015 р. № 2018. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53816. 

53. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень : Закон України від 

05.06.2012 р. № 4901-17. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17. 

54. Про громадські об’єднання : Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17. 

55. Про державну підтримку малого підприємництва : Закон України від 

19.10.2000 р. № 2063-ІІІ (втратив чинність на підставі Закону України «Про 

розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 

22.03.2012 р. № 4618-VI). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2063-14. 

56. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань : Закон України від 15.05.2003 р. № 755-ІV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15. 

57. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон 

України від 16.11.1992 р. № 2782-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-

12. 

58. Про затвердження Інструкції з діловодства в апеляційному загальному 

суді : Наказ Державної судової адміністрації України від 06.01.2006 р. № 1 (втратив 

чинність на підставі Наказу Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 

р. № 173). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0075-06.  

59. Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, 

апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, 

Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ : Наказ Державної судової 

адміністрації України від 17.12.2013 р. № 173. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/v0173750-13/paran10#n10. 
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60. Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції 

(листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих 

ізоляторах : Наказ Міністерства юстиції України від 02.07.2013 р. № 1304/5. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1110-. 

61. Про затвердження Інструкції про порядок розгляду в органах 

прокуратури України запитів про видачу правопорушників : Наказ Генерального 

прокурора України від 23.05.2007 р. № 8гн-1. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0008900-07. 

62. Про затвердження Інструкції про прибутковий податок з громадян : Наказ 

Головної державної податкової інспекції від 21.04.1993 р. № 12 (втратив чинність на 

підставі Наказу Міністерства фінансів України від 20.12.2011 р. № 1675). URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0064-93. 

63. Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини на період 

до 2020 року : Указ Президента України від 25.08.2015 р. № 501/2015. URL: 

https://www.president.gov.ua/documents/5012015-19364. 

64. Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для 

неповнолітніх органів внутрішніх справ : Наказ Міністерства внутрішніх справ  

України від 13.07.1996 р. № 384 (втратив чинність на підставі Наказу Міністерства 

внутрішніх справ України від 03.07.2017 р. № 560) URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0434-96. 

65. Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації електронних 

інформаційних ресурсів : Наказ Мінтрансзв’язку України від 27.04.2005 р. № 153. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0528-05. 

66. Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, 

власного імені, по батькові) фізичної особи : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 11.07.2007 р. № 915. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/915-2007-

%D0%BF. 

67. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання 

покарань : Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань 

від 25.12.2003 р. № 275. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1277-03. 

https://www.president.gov.ua/documents/5012015-19364
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68. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання 

покарань :  Наказ Міністерства юстиції України від 29.12.2014 р. № 2186/5. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1656-14/page. 

69. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання 

покарань : Наказ Міністерства юстиції України від 28.08.2018 р. № 2823/5. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18 

70. Про затвердження Правил державної реєстрації актів громадянського 

стану в Україні : Наказ Міністерства юстиції України від 18.10.2000 р. № 52/5. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00/page. 

71. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної 

інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в 

Україні : Указ Президента України від 31.07.2000 р. № 928. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/928/2000. 

72. Про збільшення неоподатковуваного мінімуму та ставки прогресивного 

оподаткування доходів громадян : Указ Президента України від 13.09.1994 р. № 

519/94 (втратив чинність на підставі Указу Президента України від 25.12.2003 р. № 

1497/2003). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/519/94. 

73. Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80. 

74. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ed19921002. 

75. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII (зі змінами 

від 02.12.2010 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/ed20110101. 

76. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII (у редакції 

Закону України від 13.01.2011 р. № 2938-VI). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. 

77. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16.10.1996 р. № 

422/96-ВР (втратив чинність на підставі Закону України від 13.07.2017 р. № 2136-

VIII). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1656-14/page
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18
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78. Про Конституційний Суд України : Закон України від 13.07.2017 р. № 

2136-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19. 

79. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. 

№ 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80. 

80. Про об’єднання громадян : Закон України від 16.06.1992 р. № 2460-ХІІ 

(втратив чинність на підставі Закону від 22.03.2012 р. № 4572-VI). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2460-12. 

81. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей : 

Закон України від 24.01.1995 р. № 20/95-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80. 

82. Про організацію діяльності приймальників-розподільників для дітей 

органів Національної поліції України : Наказ Міністерства внутрішніх справ 

України від 03.07.2017 р. № 560. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0926-17. 

83. Про освіту : Закон України від 23.05.1991 р. № 1060-XII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. 

84. Про охорону атмосферного повітря : Закон України від 16.10.1992 р. № 

2707-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12. 

85. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 

25.06.1991 р. № 1264-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12. 

86. Про оцінку впливу на довкілля : Закон України від 23.05.2017 р. № 2059-

VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19. 

87. Про пенсійне забезпечення : Закон України від 05.11.1991 р. № 1788-XII. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12. 

88. Про податок на додану вартість : Закон України від 03.04.1997 р. № 

168/97-ВР. (втратив чинність на підставі Податкового кодексу України). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168/97-%D0%B2%D1%80. 

89. Про попереднє ув’язнення : Закон України від 30.06.1993 р. № 3352-ХІІ. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12. 

90. Про порядок введення в дію Закону України «Про тимчасове зупинення 

повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 
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Конституції України, і повноважень Президента України, передбачених пунктом 7-4 

статті 114-5 Конституції України» : Постанова Верховної Ради України від 

22.11.1992 р. № 2814-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2814-12#Text. 

91. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними 

діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду : Закон України від 

01.12.1994 р. № 266/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94-

%D0%B2%D1%80. 

92. Про порядок застосування Закону України «Про тимчасове зупинення 

повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 

Конституції України, і повноважень Президента України, передбачених пунктом 7-4 

статті 114-5 Конституції України» : Закон України від 21.11.1992 р. № 2813-XII. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2813-12. 

93. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами 

та державними цільовими фондами : Закон України від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ 

(втратив чинність на підставі Податкового кодексу України). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2181-14. 

94. Про прибутковий податок з громадян : Декрет Кабінету Міністрів 

України від 26.12.1992 р. № 13-92 (втратив чинність на підставі Закону України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 

04.11.2011 р. № 4014-VI). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/13-92. 

95. Про прокуратуру : Закон України від 05.11.1991 р. № 1789-XII. (втратив 

чинність, за винятком окремих положень). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1789-12#Text. 

96. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text. 

97. Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь 

громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що 

стосуються довкілля : Закон України від 06.07.1999 р. № 832-XIV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/832-14#Text. 
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98. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : 

Закон України від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80#Text. 

99. Про ратифікацію Конвенції про права дитини : Постанова Верховної Ради 

України від 27.02.1991 р. № 789-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-12. 

100. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17.02.2011 

р. № 3038-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text. 

101. Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 

Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим 

категоріям працівників навчальних закладів : Закон України від 09.09.2004 р. № 
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Додаток А 
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2. Гарасимів О. Практика Європейського суду з прав людини у справах проти 
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6. Рабінович П., Гарасимів О. Практика Страсбурзького суду у справах проти 

України як чинник удосконалення її законодавчих гарантій прав людини. Право 

України. 2015. № 2. С. 128-140. (Особистий внесок здобувача становить: збір 

http://lsej.org.ua/4_2017/4.pdf
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матеріалу дослідження, формування висновків та 60 % обсягу основного тексту 

статті). 

 

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 
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ХХІІ звітної наук.-практ. конф. (м. Львів, 04-05 лютого 2016 р.). Львів : Юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. С. 5-8. 

8. Гарасимів О. Можливості вдосконалення національних правозахисних 

гарантій на основі статистичного аналізу рішень Європейського суду з прав людини. 

Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики 

Європейського суду з прав людини : матер. 3-ї міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 

19-20 вересня 2014 р.) / За ред. д. ю. н., проф., академіка С. В. Ківалова; Націон. ун-т 

«Одеська юридична академія». Одеса : Фенікс, 2014. С. 237-248. 

9. Гарасимів О. Право особи на захисника в кримінальному процесі у світлі 

практики Європейського суду з прав людини. Проблеми державотворення і захисту 

прав людини в Україні : матеріали ХХІ звітної наук.-практ. конф. (м. Львів, 12-13 

лютого 2015 р.). Львів : Юридичний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 2015. С. 12-13. 

10. Гарасимів О. Ю. Окремі аспекти обмеження права особи на свободу у 

світлі практики Європейського суду з прав людини. Innovative research of legal 

regulation of public administration: International scientific conference. Lublin, 2017. P. 

31-35. 

11. Гарасимів О. Ю. Роль Європейського суду з прав людини в удосконаленні 

законодавчих правозахисних гарантій в Україні. Правові засади гарантування та 

захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. тез наук. доповідей і повідомл. ІІ 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 06 грудня 2013 р.). Полтава, 2013. С. 221-

224. 
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які додатково відображають наукові результати дисертації: 

 

12. Гудима Д., Гарасимів О., Ковалишин О. Міжнародний форум з практики 

Європейського суду з прав людини у Франковому університеті. Право України. 

2012. № 11-12. С. 472-476. (Особистий внесок здобувача становить: узагальнення 

емпіричного матеріалу, формування 33 % обсягу основного тексту публікації). 

13. Гудима Д., Гарасимів О. Міжнародні форуми у Львові з практики 

Європейського суду з прав людини стають традиційними. Право України. 2014. № 

12. С. 232-233. (Особистий внесок здобувача становить: узагальнення емпіричного 

матеріалу, формування 50 % обсягу основного тексту публікації). 

14. Де Ґаетано В. А. До питання про свободу совісті і релігії: стаття 9 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / переклад з 

англійської мови: Дудаш Т., Гончаров В., Гарасимів О. Право України. 2015. № 2. С. 

81-98. (Особистий внесок здобувача становить: переклад 33 % основного тексту 

публікації). 

15. Наконечна А., Гарасимів О. Щорічний VI Міжнародний форум у Львові з 

практики Європейського суду з прав людини. Право України. 2017. № 12. С. 220-

223. (Особистий внесок здобувача становить: узагальнення емпіричного матеріалу, 

формування 50 % обсягу основного тексту публікації). 
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Додаток Б 

 

Зведена таблиця результатів проведеного дослідження 

 

№
 

з/
п 

Зміст 
законодавчо
го недоліку 

Конвенцій
на норма, 
порушення 
якої 
констатова
но 

Заходи держави з усунення 
законодавчого недоліку 

% до 
загально
ї 
кількості 
недолікі
в 
гарантув
ання 
відповід
ного 
Конвенц
ією 
права 

Примі
тка 

Повністю Частково   

Матеріальне право 
 

Конституційне право 
 

1. Можливість 
визнання 
недійсним 
голосування 
на виборчій 
дільниці 
лише в разі, 
якщо 
кількість 
зіпсованих 
бюлетенів 
перевищува
ла 10% від 
загальної 
кількості 
поданих 
голосів 

Ст. 3 
Першого 
протоколу 
(право на 
вільні 
вибори) 

 Зменшення 
відсотка 
зіпсованих 
бюлетенів до 
5% від 
поданих 
голосів 

50% Рішен
ня – 

2008 

р.; 
реакці
я –  

2011 р. 
 

2. Відсутність 
чіткості у 
формулюва
нні переліку 

Ст. 3 
Першого 
протоколу 
до 

Можливість 
прийняття 

окружною 

виборчою 

 50% Рішен
ня – 

2008 

р.; 
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причин, з 
яких 
окружна 
виборча 
комісія 
може 
визнати 
голосування 
на виборчій 
дільниці 
недійсним 

Конвенції 
(право на 
вільні 
вибори) 

комісією 

рішення про 
визнання 
голосування 
на виборчій 
дільниці 
недійсним 
лише у разі 
виявлення 
при 
повторному 
підрахунку 
голосів 
виборців на 
відповідній 
виборчій 
дільниці 
обставин, 

аналогічних 
тим, при 
яких таке 
голосування 
може бути 
визнаним 
недійсним 
дільничною 
виборчою 
комісією 

реакці
я –  

2011 р. 

3. Відсутність 
передбачува
ності 
підстав 
відмови у 
реєстрації 
об’єднанням 
громадян 

Ст. 11 
Конвенції 
(свобода 
зібрань та 
об’єднання
) 

Не усунуто 100% Стано
м на 
01.12.2

019 р. 

4. Непоширен
ня імунітету 
журналістів 
від 
цивільної 
відповідаль
ності за 
дослівне 
відтворення 

Ст. 10 
Конвенції 
(свобода 
вираження 
поглядів) 

Не усунуто 50% Стано
м на 
01.12.2

019 р. 
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матеріалу, 
опублікован
ого у пресі 
на 
відтворення 
матеріалу з 
інтернет-

джерел, які 
не 
зареєстрова
ні згідно із 
Законом 
України 
«Про 
друковані 
засоби 
масової 
інформації 
(пресу) в 
Україні» 

Всього – 4  

Адміністративне право 
 

5. Неналежний 
стан 
законодавст
ва України 
про 
оподаткуван
ня у частині 
тих актів, 
що 
регулюють 
ПДВ 

Ст. 1 
Першого 
протоколу 
до 
Конвенції 
(захист 
власності) 

Визнання 
фізичної 
особи – 

підприємця 
суб’єктом 
сплати ПДВ 
на операції з 
імпорту 

 33,3% Рішен
ня – 

2011 

р.; 
реакці
я –
2010 р. 
 

6. Колізія між 
нормативно-

правовими 
актами, які 
регулюють 
оподаткуван
ня доходів 
фізичних 
осіб 

Ст. 1 
Першого 
протоколу 
до 
Конвенції 
(захист 
власності) 

Визначення 
у ПКУ 

об’єктів 
оподаткуван
ня з доходів 
фізичних 
осіб та 
ставок 
податків 

 33,3% Рішен
ня – 

2011 

р.; 
реакці
я –
2010 р. 
 

Всього – 2  
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Кримінальне право 
 

7. Відсутність 
розмежуван
ня щодо 
категорій 
осіб, з 
якими могли 
листуватися 
ув’язнені 

Ст. 8 
Конвенції 
(право на 
повагу до 
приватного 
та 
сімейного 
життя), 
Ст. 34 
Конвенції 
(право на 
індивідуаль
ну заяву) 

Виключення 
Уповноваже
ного ВРУ з 
прав 
людини, 
ЄСПЛ та 
інших 
відповідних 
органів 
міжнародни
х 
організацій, 
членом або 
учасником 
яких є 
Україна, чи 
їх 
уповноваже
них осіб, до 
суду та 
прокурора, а 
також 
захисника із 
категорій 
осіб, 
кореспонден
ція з якими 
підлягає 
перегляду. 

 14,3% – 

для ст. 8 

50% – 

для ст. 
34 

Рішен
ня – 

2012 

р.; 
реакці
я –
2013 р.  

8. Відсутність 
конкретизац
ії способу 
здійснення 
перегляду 
кореспонден
ції, зокрема, 
відсутність 
будь-якої 
участі 
ув’язнених 
осіб на 
будь-якій 
стадії 

Ст. 8 
Конвенції 
(право на 
повагу до 
приватного 
та 
сімейного 
життя) 

Не усунуто 14,3% 

 

Стано
м на 
01.12.2

019 р. 
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процесу 
перегляду 
листів або 
їхнього 
залучення 
до нього 

9. Невизначені
сть у 
ситуації 
можливості 
інформуван
ня 
ув’язненої 
особи про 
будь-які 
зміни, 
внесені у 
зміст її 
вихідної 
кореспонден
ції 

Ст. 8 
Конвенції 
(право на 
повагу до 
приватного 
та 
сімейного 
життя) 

Запровадже
ння 
механізму 
повідомленн
я про 
вилучення 
кореспонден
ції 
засудженом
у або особі, 
взятій під 
варту, під 
особистий 
підпис із 
зазначенням 
мотивованих 
підстав. 

 14,3% 

 

Рішен
ня – 

2012 

р.; 
Реакці
я –
2013 р. 

10. Недоліки 
перегляду 
кореспонден
ції 
ув’язнених: 
а) був 
автоматичн
им, б) не 
був 
обмежений 
у строках; в) 
не вимагав 
будь-якого 
вмотивован
ого рішення, 
яке б 
надавало 
підстави для 
заходів з 
перегляду 
кореспонден
ції та/або 

Ст. 8 
Конвенції 
(право на 
повагу до 
приватного 
та 
сімейного 
життя) 

а) надання 
кореспонден
ції, 
адресованої 
особам, 
визначеним 
у ч. 4, 5 ст. 
113 КВК 
надається 
для 
відправленн
я у 
запечатаном
у вигляді; 
б) перегляд 
кореспонден
ції 
засуджених 
протягом 
трьох діб. Та 
кореспонден
ція, що, за 

 14,3% 

 

Рішен
ня – 

2012 

р.; 
Реакці
я –
2013 р. 
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встановлюва
ло строки 
їхнього 
виконання 
та г) не міг 
бути 
оскаржений  

законом, 
перегляду не 
підлягає, 
вручається 
засудженим 
чи 
відправляєть
ся протягом 
доби. 
«Листи 
психотравму
ючого 
змісту», 
передаються 
під підпис 
психологу та 
надаються 
засудженим 
для 
невідкладно
го 
ознайомленн
я та надання 
їм 
психологічн
ої допомоги 

в) складення 
акту про 
вилучення 
кореспонден
ції із 
зазначенням 
мотивів 
такого 
вилучення 

г) у зв’язку 
із визнанням 
перегляду 
кореспонден
ції 
ув’язнених, 
зокрема, з 
ЄСПЛ 
незаконним, 
такі дії 
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підлягають 
оскарженню 
до 
прокурора 
або до 
адміністрати
вного суду 

11. Автоматичн
ий характер 
регламентац
ії побачень 
засуджених 
до довічного 
позбавлення 
волі 

Ст. 8 
Конвенції 
(право на 
повагу до 
приватного 
та 
сімейного 
життя) 

 1) збільше
но частоту 
побачень та 
надано право 
на тривалі 
побачення, 
надано 
можливість 
замінювати 
довгостроков
і побачення 
короткострок
овими, проте 
відсутній 
індивідуальн
ий підхід 
щодо 
визначення 
кількості та 
тривалості 
побачень; 

2) усунен
о вимогу 
щодо 
фіксованої 
максимальної 
кількості 
дорослих 
осіб, яким 
дозволяється 
одночасно 
відвідувати 
засудженого; 

3) засудж
еним надано 

право на 
тривалі 
побачення 

14,3% 

 

Рішен
ня – 

2012 

р.; 
реакці
я –
2018 р. 
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без нагляду 
представника 
установи 
виконання 
покарань, 
проте 
короткострок
ові 
побачення 
відбуваються 
під таким 
наглядом. 

Всього – 5  

Цивільне право 
 

12. Неможливіс
ть зміни по 
батькові на 
власний 
розсуд 

Ст. 8 
Конвенції 
(право на 
повагу до 
приватного 
та 
сімейного 
життя) 

Не усунуто 14,3% 

 

Стано
м на 
01.12.2

019 р. 

13. Відсутність 
чіткості 
положень 
ЦК, які 
стосувалися 
поняття 
поширення 
інформації 

Ст. 10 
Конвенції 
(свобода 
вираження 
поглядів) 

Не усунуто 50% Стано
м на 
01.12.2

019 р. 

Всього – 2  

Процесуальне право 
 

Конституційне процесуальне право 
 

14. Відсутність 
національни
х засобів 
для 
оскарження 
конституцій
ності 
законодавчи

Ст. 6 
Конвенції 
(право на 
справедлив
ий суд) 

Усунуто 
шляхом 
впроваджен
ня інституту 

конституцій
ної скарги. 

 25% Рішен
ня – 

2011 

р.; 
реакці
я –
2016 р. 
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х положень 

Всього – 1  

Адміністративне процесуальне право 
 

15. Відсутність 
ефективної 
процедури 
оскарження 
в 
адміністрат
ивних 
справах, а 
саме, 
неможливіст
ь 
оскарження 
судової 
постанови 
про 
накладення 
адміністрат
ивного 
стягнення 
особою, 
щодо якої 
його 
накладено 
та 
відсутність 
строку, 
протягом 
якого така 
постанова 
могла бути 
переглянута 

Ст. 2 
Протоколу 
№ 7 (право 
на 
оскарженн
я у 
кримінальн
их справах) 
Ст. 6 
Конвенції 
(право на 
справедлив
ий суд) 

Усунуто 
шляхом 
передбаченн
я 
можливості 
оскарження 
судової 
постанови 
про 
накладення 
адміністрати
вного 
стягнення та 
фіксованого 
строку для 
такого 
оскарження 

 100% Рішен
ня – 

2005 

р.; 
реакці
я – 

2015 р. 

16. Відсутність 
ефективного 
засобу 
юридичного 
захисту 
щодо 
оскарження 
скасування 
державними 

Ст. 6 
Конвенції 
(право на 
справедлив
ий суд) 
Ст. 13 
Конвенції 
(право на 
ефективни

 1) відсутн
ість 
можливості в 
суб’єктів 
владних 
повноважень 
скасовувати 
свої 
індивідуальні 

25% – 

для ст. 6 

16,7% – 

для ст. 
13 

Рішен
ня – 

2012 

р.; 
реакці
я –  

2014 р. 
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органами 
своїх 
попередніх 
рішень у 
зв’язку із 
стверджуван
ою 
помилковіст
ю останніх, 
а саме: 
1) 

процедура 
скасування 
рішення 
суб’єкта 
владних 
повноважен
ь дозволяла 
відповідном
у органу 
ретроспекти
вно 
позбавляти 
добросовісн
их набувачів 
особистих 
прав, 
наданих 
помилково, 
за власним 
бажанням і 
в будь-який 
час;  
2) у 
добросовісн
ого 
набувача не 
виникало 
права на 
відшкодува
ння;  
3) 

здійснення 
описаної 
процедури 

й засіб 
юридичног
о захисту) 

акти після їх 
виконання; 
2) можлив
ість вимагати 
відшкодуван
ня за ст. 1117 
ЦКУ; 

3) не 
усунуто; 
4) відсутн
ість у 
прокуратури 
функції 
нагляду за 

додержанням 

і 
застосування
м законів 

органами 

іншими, ніж 

ті, що 

провадять 

оперативно-

розшукову 

діяльність, 
дізнання та 

досудове 

слідство. 
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не 
передбачало 
залучення 
сторін, чиї 
інтереси 
зачіпаються;  
4) рішення 
органу 
місцевого 
самоврядува
ння могли 
бути 
скасовані 
шляхом 
внесення 
протесту 
прокурором 

17. Обмежена 
участь 
громадськос
ті в процесі 
прийняття 
рішень та 
доступу до 
правосуддя 
з питань, що 
стосуються 
довкілля 

Ст. 8 
Конвенції 
(право на 
повагу до 
приватного 
та 
сімейного 
життя) 

Усунуто 
шляхом 
конкретизац
ії  
законодавчи
х положень 
щодо 
оскарження 
неправомірн
их, на думку 
громадськос
ті, рішень, 
дій чи 
бездіяльност
і суб’єктів 
владних 
повноважен
ь до 
адміністрати
вних судів. 

 14,3% 

 

Рішен
ня – 

2011 

р.; 
реакці
я – 

2005 р. 

Всього – 3  

Кримінальне процесуальне право 
 

18. Продовженн
я строку 
тримання 
під вартою 

Ст. 5 
Конвенції 
(право на 
свободу та 

Строк 
тримання 
під вартою 
продовжуєть

 5,6% Рішен
ня – 

2004 

р.; 
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протягом 
досудового 
слідства 
здійснювало
сь 
прокурором 

особисту 
недоторкан
ність) 

ся слідчим 
суддею. 

реакці
я – 

2012 р. 

19. Відсутність 
необхідност
і винесення 
будь-якого 
рішення 
щодо 
тримання 
під вартою 
після 
закінчення 
досудового 
слідства та 
до початку 
судового 

розгляду  

Ст. 5 
Конвенції 
(право на 
свободу та 
особисту 
недоторкан
ність) 

Назване 
положення 
визнане 
неконституц
ійним. 

 5,6% Рішен
ня – 

2009 

р.; 
реакці
я – 

2017 р. 

20. Відсутність 
у судді 
зобов’язанн
я наводити 
будь-які 
підстави для 
продовженн
я строку 
запобіжного 
заходу на 
період 
судового 
розгляду 

Ст. 5 
Конвенції 
(право на 
свободу та 
особисту 
недоторкан
ність) 

Суд своєю 
вмотивовано
ю ухвалою 
скасовує, 
змінює 
запобіжний 
захід у 
вигляді 
тримання 
під вартою 
або 
продовжує 
його дію на 
строк, що не 

може 
перевищуват
и двох 
місяців. 

 5,6% Рішен
ня – 

2010 

р.; 
реакці
я – 

2012 р. 

21. Відсутність 
автоматично
го судового 
контролю за 
триманням 

Ст. 5 
Конвенції 
(право на 
свободу та 
особисту 

Покладення 
на суди 
зобов’язання 
незалежно 
від 

 5,6% Рішен
ня – 

2012 

р.; 
реакці
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під вартою недоторкан
ність) 

наявності 
клопотань 
розглядати 
питання 
доцільності 
продовженн
я тримання 
обвинувачен
ого під 
вартою до 
спливу 
двомісячног
о строку з 
дня 
надходженн
я до суду 
обвинувальн
ого акта. 

я – 

2012 р. 

22. Відсутність 
у рішенні 
про 
застосуванн
я 
запобіжного 
заходу у 
вигляді 
тримання 
під вартою 
чіткого 
строку дії 
такого 
запобіжного 
заходу 

Ст. 5 
Конвенції 
(право на 
свободу та 
особисту 
недоторкан
ність) 

Слідчий 
суддя, суд 
зобов’язани
й визначити 
в ухвалі про 
обрання 
запобіжного 
заходу у 
вигляді 
тримання 
під вартою 
або 
домашнього 
арешту дату 
закінчення її 
дії у межах 
строку, 
передбачено
го КПКУ. 

 5,6% Рішен
ня – 

2011 

р.; 
реакці
я – 

2012 р. 

23. Неврегульов
аність 
ситуації, 
коли 
державні 
органи 
використали 
дуже схожі 

Ст. 5 
Конвенції 
(право на 
свободу та 
особисту 
недоторкан
ність) 

Не усунуто 5,6% Стано
м на 
01.12.2

019 
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обвинувачен
ня, які вже 
були 
частиною 
однієї 
кримінально
ї справи 
щодо 
заявника, як 
привід для 
його 
залишення 
під вартою 

24. (1) 

Можливість 
тримання 
особи під 
вартою та 
(2) 

невизначені
сть строку 
для 
повідомленн
я 
пенітенціарн
ої установи 
про рішення 
щодо 
звільнення 
від 
подальшого 
відбування 
покарання у 
вигляді 
позбавлення 
волі під 
приводом 
виконання 
адміністрат
ивних 
формальнос
тей 

Ст. 5 
Конвенції 
(право на 
свободу та 
особисту 
недоторкан
ність) 

1) усунено 
шляхом 
регламентац
ії положення 
про те, що 
клопотання 
про 
продовженн
я строку 
тримання 
під вартою 
може бути 
подане не 
пізніше ніж 
за п’ять днів 
до 
закінчення 
дії 
попередньої 
ухвали про 
тримання 
під вартою, 
а слідчий 
суддя, у 
свою чергу, 
зобов’язани
й розглянути 
таке 
клопотання 
до 
закінчення 
строку дії 

 5,6% Рішен
ня – 

2007 

р.; 
реакці
я: 1) 

2012 

р.; 
2) 

2018 р. 
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попередньої 
ухвали; 

2) усунено 
шляхом 
затвердженн
я  Порядку 
взаємодії 
установ 
виконання 
покарань, 
уповноваже
них органів 
з питань 
пробації та 
суб'єктів 
соціального 
патронажу 
під час 
підготовки 
до 
звільнення 
осіб, які 
відбувають 
покарання у 
виді 
обмеження 
волі або 
позбавлення 
волі на 
певний 
строк.  

25. Відсутність 
чіткої і 
передбачува
ної 
національно
ї процедури 
судового 
розгляду 
питання 
законності 
продовжува
ного 
тримання 
заявника під 

Ст. 5 
Конвенції 
(право на 
свободу та 
особисту 
недоторкан
ність) 

Усунуто 
шляхом 
внесення 
змін до 
відповідних 

статей 
КПКУ. 

 5,6% Рішен
ня – 

2008 

р.; 
реакці
я – 

2012 р. 
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вартою 

26. Вирішення 
питання про 
застосуванн
я 
запобіжних 
заходів за 
участю 
лише 
сторони 
обвинувачен
ня без 
сторони 
захисту 

Ст. 5 
Конвенції 
(право на 
свободу та 
особисту 
недоторкан
ність) 
Ст. 6 
Конвенції 
(право на 
справедлив
ий суд) 
Ст. 13 
Конвенції 
(право на 
ефективни
й засіб 
юридичног
о захисту) 

Розгляд 
клопотання 
про 
застосуванн
я 
запобіжного 
заходу 
здійснюєтьс
я за участю 
прокурора, 
підозрювано
го, 
обвинувачен
ого, його 
захисника, 
крім 
випадків, 
якщо 
прокурором 
буде 
доведено, 
що 
підозрювани
й, 
обвинувачен
ий 
оголошений 
у 
міжнародни
й розшук. 

 5,6% – 

для ст. 5 

25% – 

для ст. 6 

16,7% – 

для ст. 
13 

Рішен
ня – 

2010 

р.; 
реакці
я – 

2012 р. 

27. Відсутність 
чіткості 
національно
го 
законодавст
ва не щодо 
моменту, 
коли 
заявник має 
бути 
звільнений 
з-під варти 

Ст. 5 
Конвенції 
(право на 
свободу та 
особисту 
недоторкан
ність) 

Не усунуто 5,6% Стано
м на 
01.12.2

019 

28. Відсутність Ст. 5 Підозрюван  5,6% Рішен
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чітких і 
передбачува
них 
положень, 
які б 
дозволяли 
кожному, 
кого 
позбавлено 
свободи 
внаслідок 
арешту або 
тримання 
під вартою, 
ініціювати 
провадженн
я, в ході 
якого суд 
без 
зволікання 
встановлює 
законність 
затримання і 
приймає 
рішення про 
звільнення, 
якщо 
затримання 
є 
незаконним 

Конвенції 
(право на 
свободу та 
особисту 
недоторкан
ність) 

ий, 
обвинувачен
ий, до якого 
застосовано 
запобіжний 
захід, його 
захисник, 
має право 
подати до 
місцевого 
суду, в 
межах 
територіаль
ної 
юрисдикції 
якого 
здійснюєтьс
я досудове 
розслідуван
ня, 
клопотання 
про зміну 
запобіжного 
заходу, а 
слідчий 
суддя, суд, у 
свою чергу, 
зобов’язани
й розглянути 
клопотання 
підозрювано
го, 
обвинувачен
ого 
протягом 
трьох днів з 
дня його 
одержання 
згідно з 
правилами, 
передбачени
ми для 
розгляду 
клопотання 
про 

ня – 

2011 

р.; 
реакці
я – 

2012 р. 
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застосуванн
я 
запобіжного 
заходу. 

29. Неврахуван
ня часу 
ознайомлен
ня 
обвинувачен
ого та його 
захисника з 
матеріалами 
кримінально
ї справи при 
обчисленні 
строку 
тримання 
під вартою 
як 
запобіжного 
заходу  

Ст. 5 
Конвенції 
(право на 
свободу та 
особисту 
недоторкан
ність) 

Усунуто 
шляхом 
виключення 
спрірних 
положень з 
відповідної 
статті 
КПКУ. 

 5,6% Рішен
ня – 

2011 

р.; 
реакці
я –
2003 р. 

30. Неможливіс
ть надання 
доступу до 
матеріалів 
справи до 
закінчення 
досудового 
слідства 

Ст. 5 
Конвенції 
(право на 
свободу та 
особисту 
недоторкан
ність) 

 Слідчий, 
прокурор 
зобов’язаний 
за 
клопотанням 
сторони 
захисту, 
потерпілого, 
представника 
юридичної 
особи, щодо 
якої 
здійснюється 
провадження, 
надати їм 
матеріали 

досудового 
розслідуванн
я для 
ознайомленн
я, за 
виключенням 
матеріалів 
про 

5,6% Рішен
ня – 

2010 

р.; 
реакці
я – 

2012 р. 
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застосування 
заходів 
безпеки щодо 
осіб, які 
беруть участь 
у 
кримінально
му 
судочинстві, 
а також тих 
матеріалів, 
ознайомленн
я з якими на 
цій стадії 
кримінальног
о 
провадження 
може 
зашкодити 
досудовому 
розслідуванн
ю. 

31. Відсутність 
процедури, 
згідно з 
якою могли 
діяти родичі 
особи 
засудженої 
до 
позбавлення 
волі з метою 
отримання 
доступу до 
матеріалів 
справи такої 
особи 

Ст. 5 
Конвенції 
(право на 
свободу та 
особисту 
недоторкан
ність) 
Ст. 34 
Конвенції 
(право на 
індивідуаль
ну заяву) 

Не усунуто 5,6% – 

для ст. 5; 
50% – 

для ст. 
34 

Стано
м на 
01.12.2

019 

32. Відсутність 
чіткості 
регламентац
ії такого 
заходу як 
поміщення 
неповнолітн
іх у 

Ст. 5 
Конвенції 
(право на 
свободу та 
особисту 
недоторкан
ність) 

Усунуто 
шляхом 
внесення з 
мін до 
Закону 
України 
«Про органи 
і служби у 

 5,6% Рішен
ня – 

2011 

р.; 
реакці
я – 

2017 р. 
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приймальни
ки-

розподільни
ки 

справах 
дітей та 
спеціальні 
установи 
для дітей», 
прийняття 
Порядку 
2017 р. та 
Правил 
внутрішньог
о 
розпорядку 
приймальни
ків-

розподільни
ків для дітей 
органів 
Національно
ї поліції 
України. 

33. Невизначені
сть 
положень 
щодо того, 
хто може 
бути 
захисником 
у 
кримінально
му процесі 

Ст. 6 
Конвенції 
(право на 
справедлив
ий суд) 

Усунуто 
шляхом 

закріплення 
на 
законодавчо
му рівні 
положення 
про те, що 
захисником 
у 
кримінально
му 
провадженні 
є лише 
адвокат. 

 25% Рішен
ня – 

2008 

р.; 
реакці
я – 

2012 р. 

34. Недостатня 
визначеніст
ь засобів 
юридичного 
захисту у 
контексті 
тримання 
під ватрою з 
метою 
екстрадиції, 

Ст. 5 
Конвенції 
(право на 
свободу та 
особисту 
недоторкан
ність) 
Ст. 13 
Конвенції 
(право на 

 Усунено 
шляхом 
доповнення 
КПК 
розділом 
«Міжнародне 
співробітниц
тво у 
кримінальни
х справах», 

5,6% – 

для ст. 5 

16,7% – 

для ст. 
13 

Рішен
ня – 

2009 

р.; 
реакці
я – 

2010 р. 
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а саме 
можливість 
оскарження 
такого 
рішення 
національни
х судів (у 
т.ч., 
посилаючис
ь на ризик 
поганого 
поводження 
при 
поверненні 
до країни, 
яка вимагає 
екстрадиції) 

ефективни
й засіб 
юридичног
о захисту) 

однак не 
специфікован
о таку 
обставину як 

ризик 
поганого 
поводження 
при 
поверненні 
до країни, яка 
вимагає 
екстрадиції. 

35. Недостатня 
визначеніст
ь засобів 
юридичного 
захисту, які 
б 
забезпечува
ли право 
особи на 
відшкодува
ння у разі 
незаконного 
її тримання 
під вартою з 
метою 
екстрадиції 

Ст. 5 
Конвенції 
(право на 
свободу та 
особисту 
недоторкан
ність) 
Ст. 13 
Конвенції 
(право на 
ефективни
й засіб 
юридичног
о захисту) 

 Відшкодуван
ня можна 
вимагати з 
посиланням 
на п. 1 ст. 1 
та п. 1-1 ст. 2 
Закону 
України 
«Про 
порядок 
відшкодуван
ня шкоди, 
завданої 
громадянино
ві 
незаконними 
діями органів 
дізнання, 
досудового 
слідства, 
прокуратури 
і суду», у разі 
якщо дії 
відповідних 
органів 
будуть 
визнані 
незаконними. 

5,6% – 

для ст. 5 

16,7% – 

для ст. 
13 

Рішен
ня – 

2009 

р.; 
реакці
я – 

2012 р. 
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36. Відсутність 
можливості 
оскарження 
недотриман
ня судами 
розумних 
строків 
кримінально
го 
провадженн
я 

Ст. 6 
Конвенції 
(право на 
справедлив
ий суд) 
Ст. 13 
Конвенції 
(право на 
ефективни
й засіб 
юридичног
о захисту) 

Не усунуто 25% – 

для ст. 6 

16,7% – 

для ст. 
13 

Стано
м на 
01.12.2

019 

Всього – 18  

Цивільне процесуальне право 
 

37. Відсутність 
можливості 
оскарження 
недотриман
ня судами 
розумних 
строків 
цивільного 
провадженн
я 

Ст. 6 
Конвенції 
(право на 
справедлив
ий суд) 
Ст. 13 
Конвенції 
(право на 
ефективни
й засіб 
юридичног
о захисту) 

Не усунуто 25% – 

для ст. 6 

16,7% – 

для ст. 
13 

Стано
м на 
01.12.2

019 

Всього – 1  
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 Страсбург, 31 березня 2020 року  
 
RE: стосовно дисертаційного дослідження асп. Гарасимів О.Ю. (керівник д.ю.н., 
проф. Рабінович П.М.) 
 

 
ДОВІДКА 

 
Видана у тому, що отримані від Львівської лабораторії прав людини Науково-

дослідного інституту державного управління та місцевого самоврядування 
Національної академії правових наук України результати і висновки проведеного цією 
Лабораторією дослідження за темою «Вплив практики Європейського суду з прав 
людини на вдосконалення законодавчих гарантій у сфері захисту прав людини в 
Україні» (виконавець: О.Ю. Гарасимів) може бути використано Департаментом 
виконання рішень Європейського суду з прав людини у його поточній діяльності з 
метою вдосконалення процесу нагляду за виконанням рішень Європейського суду з 
прав людини щодо України та інших країн-членів Ради Європи. 
 
З повагою, 

 
 
Павло Пушкар 
Начальник відділу 
Департаменту виконання рішень Європейського Суду з прав людини 
Генерального директорату з прав людини та верховенства права 
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