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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Україна є членом ООН, Ради Європи та інших 

міжнародних організацій, стороною основних міжнародних договорів з прав 

людини. Одним із індикаторів виконання державою своїх міжнародних 

зобов’язань у галузі прав людини є досконале визначення механізму 

забезпечення конституційного права кожного після використання всіх 

національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій, членом або учасником яких вона є. 

Зазначений механізм, по-перше, створює умови для реалізації цього 

конституційного права. По-друге, допомагає державі виявляти структурні або 

загальні недоліки в національному праві або практиці, першопричини 

недоліків системного характеру, які лежать в основі його порушення, та 

усувати їх. По-третє, сприяє здійсненню контролю за ефективністю наявних 

національних засобів юридичного захисту і в разі необхідності 

запровадженню спеціальних, розширенню наявних чи створенню нових 

ефективних засобів юридичного захисту. По-четверте, дає можливість 

відновити порушене право людини на національному рівні відповідно до 

принципу субсидіарності. 

Актуальність дослідження конституційного права кожного звертатися до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій викликана назрілими суспільними потребами та 

теоретичною неопрацьованістю питань методологічних принципів та підходів 

до дослідження зазначеного конституційного права, його сутності, ознак, 

змісту, співвідношення з іншими правами та місця в системі конституційних 

прав людини і громадянина; конституційно-правового механізму забезпечення 

цього права; удосконалення наявних гарантій його реалізації та запровадження 

нових тощо. 
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З огляду на викладене дослідження конституційного права кожного 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій є 

актуальним та теоретично і практично назрілим. 

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи 

кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» МОН України на 2010–2016 рр. 

(тема дослідження є складовою частиною комплексної теми «Конституційне 

будівництво в країнах Центральної Європи у ХХ–ХХІ ст.» (номер державної 

реєстрації 0198U007793). 

Тема дисертації затверджена рішенням вченої ради юридичного 

факультету Ужгородського національного університету (протокол № 2 від 23 

квітня 2015 року). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розроблення концепції конституційно-правового забезпечення права кожного 

після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися 

за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ 

чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником 

яких є Україна, з урахуванням закордонного досвіду, та вироблення 

пропозицій щодо вдосконалення конституційно-правового регулювання та 

практики реалізації цього права. 

Для досягнення зазначеної мети визначено такі дослідницькі задачі: 

– вивчити еволюцію поглядів на конституційне право звертатися за 

захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ 

чи до відповідних органів міжнародних організацій у вітчизняному 

правознавстві; 

– розкрити ґенезу ідеї права кожного звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій; 
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– виділити основні періоди становлення та розвитку конституційного 

права звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій в 

контексті ґенези національної системи конституційного права; 

– сформувати методологію дослідження конституційно-правового 

забезпечення права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій; 

– сформулювати визначення поняття конституційного права звертатися за 

захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи 

до відповідних органів міжнародних організацій, виявити його сутність, 

ознаки, зміст та місце в системі конституційних прав людини і громадянина; 

– визначити й охарактеризувати наявний конституційно-правовий 

механізм забезпечення права кожного звертатися до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій; 

– визначити зміст принципів обґрунтованості судового рішення, 

належного здійснення правосуддя та «de minimis non curat praetor» та їх 

значення для конституційно-правового регулювання права кожного звертатися 

за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ 

чи до відповідних органів міжнародних організацій; 

– виявити критерії дотримання зобов’язання суду обґрунтовувати свої 

рішення; 

– виділити критерії встановлення наявності або відсутності суттєвої 

шкоди, якої зазнав заявник, як умови прийнятності індивідуальної заяви 

міжнародною судовою установою; 

– визначити систему нормативно-правових та організаційно-правових 

гарантій конституційного права кожного звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій та шляхи їх розвитку в Україні; 
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– виробити та обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення 

конституційно-правового регулювання права кожного після використання всіх 

національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у зв’язку з 

конституційно-правовим забезпеченням прав і свобод людини і 

громадянина. 

Предметом роботи є порівняльно-правове дослідження конституційного 

права на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних 

організацій. 

Методи дослідження. Методологічною основою проведеного 

дослідження стали загальні методи наукового пізнання, а також такі, що 

застосовуються в юридичній науці: методи аналізу і синтезу, формально-

логічний, порівняльно-правовий, статистичний тощо. Зокрема, завдяки 

історико-правовому методу досліджено еволюцію ідеї права кожного 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, а також 

виявлено основні періоди становлення та розвитку конституційного права 

кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до міжнародних судових 

установ та міжнародних організацій в контексті ґенези національної системи 

конституційного права (підрозділ 1.3). Метод діалектики дозволив дослідити 

еволюцію концептуальних засад цього конституційного права (підрозділ 1.1), 

а методи аналізу і синтезу – обґрунтувати його визначення (підрозділ 2.1). 

Логіко-семантичний метод застосовано для поглиблення загального 

понятійно-дефініційного апарату (розділи 1–4). За допомогою формально-

логічного методу проведено аналіз взаємозв’язку принципів обґрунтованості 

судового рішення та належного здійснення правосуддя, аналіз законодавства 

України, що регламентує право кожного звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 
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органів міжнародних організацій з метою виявлення його недоліків і 

розроблення пропозицій щодо їх усунення (розділи 2–4). Порівняльно-

правовий метод дав змогу проаналізувати положення вітчизняного та 

зарубіжного законодавства щодо досліджуваного права (підрозділ 1.3, розділи 

2–4). Статистичний метод застосовувався для узагальнення практики 

Європейського суду з прав людини (підрозділи 2.1, 3.1, 4.2). Для дослідження 

сучасного стану реалізації конституційного права кожного звертатися до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій та аналізу конституційно-правових гарантій його 

здійснення використовувався структурно-логічний метод (розділи 3, 4). 

У процесі дослідження використовувалися акти міжнародних 

організацій, нормативно-правові акти органів державної влади України та 

зарубіжних країн, статистичні дані Європейського суду з прав людини, 

практика міжнародних судових установ, рішення Конституційного Суду 

України та зарубіжних країн. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці видатних 

філософів, мислителів та політичних діячів: Н. Макіавеллі, Г. Гроція, Т. Гоббса, 

Б. Спінози, Дж. Локка, Ш. Монтеск’є, Т. Джефферсона, І. Канта, Д. Юма,            

Ж.-Ж. Руссо та ін., фундаментальні роботи вітчизняних та закордонних вчених: 

С. С. Алексєєва, П. В. Анісімова, М. О. Баймуратова, Д. М. Бєлова, Ю. М. Бисаги, 

Р. М. Валєєва, О.П. Васильченко, В. Н. Денисова, Т. М. Заворотченко, 

О. С. Лотюк, Л. А. Луць, О. В. Марцеляка, М. І. Матузова, В.В. Мицика, 

Н. В. Мішиної, М. Московіца, В. О. Карташкіна, Х. Лаутерпахта, О. І. Наливайко, 

М. П. Орзіха, О. В. Пушкіної, В. Ф. Погорілка, П. М. Рабіновича, Ю. М. Тодики, 

О. Ф. Фрицького, В. М. Шаповала, С. В. Шевчука, Ю. С. Шемшученка та ін. 

Питань конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина торкалися у своїх дослідженнях М. В. Афанасьєва, 

Ю. Г. Барабаш, О. В. Батанов, В. П. Гробова, А. Р. Крусян, П. М. Любченко, 

Н. А. Мяловицька, О. В. Скрипнюк, Т. М. Слінько, О. В. Совгиря, Ю. О. Тіхоміров, 

Ю. О. Фрицький, О. В. Щербанюк та ін., права кожного звертатися за захистом 
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своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини чи до відповідних 

органів міжнародних організацій – І. Ю. Дір, Л. М. Липачова, Ю. В. Самович, 

В. О. Серьогін та ін. 

Нормативну базу дослідження становлять нормативно-правові акти України 

та зарубіжних країн, міжнародні договори, правотворчі рішення міжнародних 

організацій і органів. 

Емпіричною базою дослідження є матеріали судової практики, декларації та 

резолюції міжнародних міжурядових організацій, звіти органів державної влади, 

офіційні статистичні дані з досліджуваної проблематики. 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що в 

дисертаційній роботі вперше у вітчизняній конституційно-правовій науці на 

основі наукових здобутків, міжнародних договорів, правотворчих рішень 

міжнародних організацій і органів, декларацій і резолюцій міжнародних 

міжурядових організацій, рішень міжнародних судових установ, 

законодавства України і зарубіжних країн та практики його застосування 

проведено системне, комплексне дослідження конституційного права 

звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, що 

дало змогу обґрунтувати цілісну наукову концепцію цього права, а також нові 

теоретичні та прикладні положення і висновки. 

Наукова новизна результатів дослідження конкретизується в таких 

положеннях, висновках, рекомендаціях та пропозиціях: 

уперше: 

– здійснено системний аналіз еволюції поглядів на конституційне право 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій у 

вітчизняному правознавстві та визначено такі основні закономірності процесу 

їх розвитку: теоретичне та практичне розроблення його проблем 

розпочинається з об’єктивізацією інституту конституційно-правового статусу 

людини і громадянина та інституту міжнародно-правового захисту прав 

людини в Конституції України; початком правових реформ, що пов’язані з 
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утвердженням конституціоналізму в Україні; прийняттям пілотних рішень 

Європейським судом з прав людини у справах проти України та Резолюцій 

Парламентської Асамблеї Ради Європи, Рекомендацій Комітету міністрів Ради 

Європи щодо невиконання Україною міжнародних зобов’язань у сфері захисту 

прав людини. Закон України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» став результатом еволюції 

вітчизняної теоретико-правової думки щодо досліджуваного права, а також 

сприяв активізації її подальшого розвитку; 

– виявлено та охарактеризовано особливості принципу захисту прав і 

свобод людини і громадянина як універсального принципу, що ґрунтується на 

ідеї прав людини, вихідними складниками якої є ідеї свободи, рівності, 

справедливості, є елементом міжнародної правової системи та правової 

системи держав, є основоположним принципом у правотворчості у сфері прав 

людини та в процесі правозастосування, формування та функціонування 

системи внутрішньодержавного та міжнародного механізму захисту прав 

людини, його застосування відповідними міжнародними судовими установами 

та відповідними органами міжнародних організацій обмежено процесуальною 

нормою – вичерпання національних засобів юридичного захисту; 

– виділено основні періоди становлення та розвитку конституційного 

права звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій у контексті 

ґенези національної системи конституційного права: 1) 1710 р. – закріплення в 

Конституції Пилипа Орлика права привілейованого прошарку тогочасного 

українського суспільства на захист прав людини іншою державою або/та 

державами; 2) XIX – початок XX ст. – інституційне оформлення інституту 

конституційно-правового статусу людини і громадянина в перших джерелах 

конституційного права країн, у складі яких перебували українські землі; 3) 1917 –

 1921 рр. – за часів національно-визвольних змагань право кожного звертатися 

за захистом своїх прав і свобод до міжнародних організацій не було 

закріплено в державно-правових актах; 4) 1918 – 1939 рр. – період 



10 
 

становлення радянського державного права, Конституції УСРР 1919 р., 

1929 р., Конституція УРСР 1937 р. не закріплювали права кожного звертатися 

за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи 

до відповідних органів міжнародних організацій. Натомість відбувалось 

інституційне оформлення інституту конституційно-правового статусу 

національних та релігійних меншин в джерелах конституційного права Польщі, 

Румунії, Чехословаччини, у складі яких перебували західноукраїнські землі, та 

визнання за особами, які належать до національних та релігійних меншин, права 

звертатись зі скаргами до Ради Лiги Нацiй, а також юрисдикції Постiйної Палати 

Мiжнародного Правосуддя; 5) 1939 – 1990 рр. – період розвитку радянського 

державного права, Конституція УРСР 1978 р. не закріплювала права кожного 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових 

установ чи до відповідних органів міжнародних організацій; 6) 1990 – 1996 рр. – 

період інтенсивного розвитку концепції захисту прав людини і громадянина; 

7) 1996  – 2006 рр. – закріплення в Конституції України права кожного звертатися 

за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи 

до відповідних органів міжнародних організацій, визнання практики 

Європейського суду з прав людини джерелом права в Україні; 8) 2006 р. –

 сьогодення – реформування системи національних засобів юридичного захисту, 

після використання яких кожен має право звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій; 

– визначено поняття об’єктивного права кожного звертатися до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій як офіційно виражених та визнаних у суспільстві 

правил поведінки учасників конституційно-правових відносин у сфері 

міжнародного захисту прав і свобод людини, що охороняються державою, 

згідно з якими поведінка учасників цих відносин оцінюється як правомірна 

або неправомірна; суб’єктивного права кожного звертатися до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 
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організацій як юридично забезпеченої можливості будь-якої особи, неурядової 

організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного 

порушення прав і свобод, викладених у міжнародних актах, учасником яких є 

держава, після використання всіх національних засобів юридичного захисту, 

згідно із загальновизнаними принципами міжнародного права, звернення за 

захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи 

до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є 

держава; 

– класифіковано конституції держав-учасниць СНД та ЄС за такими 

критеріями: 1) залежно від ступеня конкретизації норм, що забезпечують 

право звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій; 2) залежно від того, чи 

закріплене право кожного звертатися до міждержавних органів із захисту прав 

і свобод людини як самостійне суб’єктивне конституційне право або як 

структурний елемент іншого суб’єктивного конституційного права; 

– виділено критерії встановлення наявності або відсутності суттєвої 

шкоди, якої зазнав заявник, як умови прийнятності індивідуальної заяви 

міжнародною судовою установою: фінансова шкода для заявника; суспільний 

інтерес та характер права, про порушення якого стверджується заявником; 

суб’єктивне ставлення з боку заявника до питання порушення його права та/чи 

основної свободи та питань, які є об’єктивно значущими для нього в тій чи 

іншій справі; серйозність наслідків стверджуваного порушення для здійснення 

права та/або можливі наслідки такого порушення для особистої ситуації 

заявника; 

– визначено зміст принципів обґрунтованості судового рішення та «de 

minimis non curat praetor», обґрунтовано авторську концепцію принципу 

правової визначеності та потребу імплементації принципу «de minimis non 

curat praetor» до правової системи України, а також їх важливу роль у процесі 

конституційно-правового регулювання права кожного звертатися до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій; 
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– виявлено критерії дотримання зобов’язання суду обґрунтовувати свої 

рішення: 1) суд прийняв доказ сторони (сторін), що має такі ознаки: є 

конкретним; доцільним; доречним; у разі відмови суду приймати доказ, 

запропонований стороною (сторонами), в рішенні суду наведено деталізовані 

та переконливі підстави такої відмови; 2) спосіб, у який приймалися докази, є 

справедливим; 3) спосіб, у який були оцінені докази, є справедливим; 

4) наслідки оцінки доказів і застосування правових норм відповідають 

міжнародним документам; 5) процедура прийняття процесуального рішення 

є справедливою; 

– запропоновано в групі органів – гарантів спеціальної компетенції, які 

створені спеціально для забезпечення гарантій прав людини та основних 

свобод, виокремлювати підгрупу національних установ, які займаються 

заохоченням і захистом прав людини (комісії з прав людини, уповноважені 

(омбудсмени) з прав людини, антидискримінаційні омбудсмени (комісії), 

інститути (центри) з прав людини, консультативні комісії з прав людини, 

комплексні інститути з прав людини); 

– запропоновано ч. 5 ст. 55 Конституції України викласти у такій 

редакції: «Кожен має право звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій, якщо зазнав суттєвої шкоди, або якщо повага до 

прав людини, гарантованих міжнародним договором, учасником якого є 

Україна, вимагає розгляду заяви по суті відповідною міжнародною судовою 

установою чи відповідним органом міжнародної організації», ч. 2 ст. 129 

Конституції України доповнити п. 10 у такій редакції: «Обґрунтованість 

судового рішення»; аргументовано необхідність доповнення ст. 59 Закону 

України «Про виконавче провадження» пунктом 6, у якому закріпити 

обов’язок з передачі власнику майна, з якого знято арешт, державною 

виконавчою службою та процедуру такої передачі, а також п. 1 ст. 2 такими 

засадами виконавчого провадження: вмотивованість, обґрунтованість; 

внесення змін до п. 2 ст. 5, а саме виключення із нього пп. 5 і покладення на 
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приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких 

встановлюються Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», примусового 

виконання рішень адміністративних судів та рішень Європейського суду з 

прав людини, ст. 58 та 60 Закону України «Про виконавче провадження» 

щодо зберігання майна, на яке накладено арешт, та передачі стягувачу 

предметів, зазначених у виконавчому документі; 

удосконалено: 

– визначення поняття «жертва порушення прав людини»: це фізична 

та/або юридична особа, яка перебуває в межах територіальної юрисдикції 

міжнародної судової установи чи міжнародної організації та вважає, що влада 

держави – учасника відповідного міжнародного договору порушила будь-яке з 

її прав і свобод, гарантованих цим міжнародним договором, і яка не змогла 

знайти захисту в національній правовій системі; 

– наявну в науці конституційного права концепцію щодо розуміння 

організаційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина: 

класифікаційний критерій для поділу на групи – можливість здійснення будь-

якого виду державного примусу в процесі юрисдикційної діяльності; органи 

державної виконавчої служби, приватні виконавці є елементами системи 

організаційно-правових гарантій прав людини і громадянина; за 

класифікаційним критерієм – забезпечення прав людини і основоположних 

свобод є основною функцією органу-гаранта чи однією з інших функцій – 

обґрунтовано, що національні установи, які займаються заохоченням і 

захистом прав людини, не належать до першої групи – органів-гарантів 

загальної компетенції, функцією яких, разом з іншими функціями, є 

забезпечення гарантій прав і свобод людини і громадянина, а належать до 

другої групи – органів-гарантів спеціальної компетенції, створених спеціально 

для забезпечення гарантій прав людини та основних свобод; 

– підхід щодо процедури виконання рішень Європейського суду з прав 

людини та адміністративних судів України, а саме аргументовано необхідність 
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покласти примусове виконання рішень адміністративних судів та рішень 

Європейського суду з прав людини на органи державної виконавчої служби 

(державних виконавців) та на приватних виконавців; 

дістали подальшого розвитку: 

– методологічні підходи до дослідження механізму забезпечення права 

кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій; 

– уявлення про ґенезу ідеї права кожного звертатися за захистом своїх 

прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій: від ідеї захисту прав людини до 

трансформації її в принцип захисту прав людини в правових системах держав 

та міжнародній правовій системі; 

– положення щодо кола суб’єктів, які мають право звертатися за захистом 

своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій: особа; група осіб; близькі 

родичі особи/осіб; 

– положення щодо змісту (включає в себе дві правомочності: право-

поведінку і право-вимогу) та місця конституційного права кожного 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій в 

системі конституційних прав людини і громадянина: є самостійним 

суб’єктивним правом людини і гарантією здійснення інших суб’єктивних 

юридичних прав; 

– твердження про те, що справедливість є універсальним принципом-

гарантією конституційного права кожного звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій; 

– визначення поняття конституційно-правового механізму забезпечення 

права кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до 
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відповідних органів міжнародних організацій як системи організаційно-

правових і правових засобів впливу, за допомогою яких створюються 

можливості для реалізації права звертатися до міжнародних судових установ 

та міжнародних організацій, а в разі порушення чи загрози порушення 

здійснюється його охорона та захист, а також положення щодо його складових 

елементів і форм забезпечення зазначеного конституційного права кожного, в 

яких втілюються основні напрями дії цього механізму. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації положення, висновки та пропозиції можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній роботі – для подальшого аналізу конституційно-

правового статусу людини і громадянина, конституційно-правового механізму 

забезпечення права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій; 

– нормопроектній та правотворчій діяльності – з метою розвитку 

законодавства України з питань забезпечення конституційного права кожного 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом 

або учасником яких є Україна (комітет з питань європейської інтеграції 

Верховної Ради України, акт впровадження від 26 серпня 2016 р. № 04-17/16-

1204; Департамент агропромислового розвитку Київської обласної державної 

адміністрації, довідка про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження від 10 серпня 2016 р. № 02-01.2-1/1387); 

– правозастосуванні – в ході вдосконалення практики реалізації норм 

законодавства, яке регулює право кожного після використання всіх 

національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна 
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(Вищий адміністративний суд України, акт впровадження від 26 вересня 

2016 р. № 2028/2-14/16); 

– навчальному процесі – під час підготовки програм, робочих програм, 

навчально-методичних матеріалів, опорних конспектів, навчальних 

посібників, підручників із конституційного права України, конституційного 

права зарубіжних країн, порівняльного конституційного права, міжнародного 

права, європейського права, права Європейського Союзу, спеціальних курсів з 

прав людини та механізмів їх захисту, а також у ході викладання дисциплін 

«Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних країн», 

«Права людини» (Ужгородський національний університет, довідка про 

впровадження результатів дисертаційної роботи від 19 жовтня 2016 р. 

№ 3524/01-27). 

Особистий внесок здобувача в статті та тези наукових доповідей, 

надруковані в співавторстві, полягає в такому: в статтях «Європейські 

стандарти прав людини та юридична освіта в України: крапки перетину» 

(співавтор В. Д. Волков) – обґрунтовано висновок про необхідність 

удосконалення законодавства України, яке регулює правовідносини у сфері 

надання правової допомоги, «Правова природа рішень Європейського суду з 

прав людини» (співавтор О. В. Боднар) – виявлено особливості рішень 

Європейського суду з прав людини, а також охарактеризовано їх вплив на 

правотлумачну діяльність держав, «Зміст вимог принципу правової 

визначеності щодо реалізації права кожного на ефективний судовий захист» 

(співавтор В. С. Голуб) – визначено зміст вимог принципу правової 

визначеності щодо реалізації права кожного на ефективний судовий захист, 

«Міждисциплінарність як умова розв’язання комплексної проблеми щодо 

конституційного права кожного звертатися до міжнародних судових установ 

та міжнародних організацій» (співавтор Ю. М. Бисага) – виявлено підходи, на 

яких може бути побудовано методологію дослідження конституційного права 

кожного звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних 

організацій, «Методологія дослідження конституційного права звертатися до 
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міжнародних судових установ та міжнародних організацій» (співавтор 

Ю. М. Бисага) – обґрунтовано необхідність дослідження конституційного 

права звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних 

організацій, а також розроблення його концепції як полісемантичної форми 

знання з використанням сучасної методології, «Институт конституционной 

жалобы в Украине: быть или не быть?» (співавтор А. О. Берко) – уточнено 

місце конституційної скарги в системі засобів юридичного захисту прав і 

свобод людини і громадянина, «The concept of the human right to legal 

protection» (співавтор А. О. Берко) – уточнено поняття та ознаки права людини 

і громадянина на правовий захист, «Организационно-правовые гарантии прав 

и свобод человека и гражданина в Украине» (співавтор К. Я. Ярлушкіна) – 

удосконалено існуючу в науці конституційного права концепцію щодо 

розуміння організаційно-правових гарантій прав і свобод людини і 

громадянина, «Правове регулювання процедури відводу суду у кримінальному 

процесі» (співавтор О. В. Губська) – розроблено пропозиції з удосконалення 

законодавства, що регулює процедуру відводу суду у кримінальному процесі 

для забезпечення належного судочинства, «Prohibition of Discrimination at the 

System of Convention for the Protection Of Human Rights and Fundamental 

Freedoms» (співавтор М. В. Манжилей) – уточнено зміст принципу рівності; в 

тезах наукових доповідей: «Захист прав людини і основоположних свобод: 

співвідношення компетенції Ради Європи та Європейського Союзу» 

(співавтор Р. О. Ващенко) – уточнено співвідношення компетенції Ради 

Європи та Європейського Союзу у сфері захисту прав людини, «The role of 

Human Rights law clinic in the realization of the right for an effective remedy» 

(співавтор А. О. Берко) – обґрунтовано висновок про необхідність 

удосконалення законодавства, яке регулює правовідносини у сфері надання 

правової допомоги юридичною клінікою Вищого навчального закладу, «The 

court’s decision as the most important act of justice» (співавтор А. Е. Бльосткіна) 

– уточнено зміст принципу законності та обґрунтованості рішення суду як 

найважливішого акту правосуддя. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися на конференціях, 

основними з яких є V Всесвітня конференція «Юридична освіта в контексті 

спільноти» (м. Маніла, 7–13 грудня 2008 р.), міжнародні науково-практичні 

конференції: «Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: 

виклики сьогодення» (м. Донецьк, 8 квітня 2011 р.), «Цінності та інтереси 

сучасного суспільства» (м. Москва, 14 листопада 2013 р.), «Правове 

регулювання здійснення та захисту прав фізичних і юридичних осіб» 

(м. Мінськ, 4–5 листопада 2014 р.), «Актуальні питання реформування 

законодавства республіки Казахстан: теорія і практика» («Шайкенівські 

читання») (м. Астана, 30 травня 2014 р.), «Вдосконалення міжнародного та 

національного права в умовах розвитку інтеграційних процесів» (м. Астана, 

16 квітня 2014 р.), «Актуальні проблеми сучасного публічного та приватного 

права» (м. Мінськ, 9 квітня 2016 р.), «Юридична наука та практика: виклики 

сучасних євроінтеграційних процесів» (м. Братислава, 27 – 28 листопада 

2015 р.), «Інтеграція Молдови та України в Європейський Союз: правовий 

аспект» (м. Кишинів, 6 – 7 листопада 2015 р.) та міжнародна конференція 

«Непомічена гуманітарна криза в Україні: наслідки та рішення» (м. Торонто, 

16 січня 2016 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено 

в одноосібній монографії, 38 наукових статтях, серед яких 29 наукових 

статей опубліковано у періодичних наукових фахових виданнях (у тому 

числі 11 – у виданнях іноземних держав), у 12 тезах наукових доповідей та 

повідомлень на науково-практичних конференціях, круглих столах, 

форумах, семінарах. 

Структура дисертації зумовлена метою та задачами дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, що поділяються  на 

11 підрозділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (570 найменувань), чотирьох додатків. Загальний 

обсяг дисертаційної роботи становить 479 сторінки, з них основного тексту 

– 404 сторінки. 
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РОЗДIЛ 1. ДОКТРИНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ҐЕНЕЗА 

КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЗВЕРТАТИСЯ ДО МІЖНАРОДНИХ 

СУДОВИХ УСТАНОВ ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

1.1. Історіографія та бібліографія досліджень конституційного права 

звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій 

 

Формування демократичної конституцiйної держави, основним 

призначенням якої є утвердження i захист прав людини й основоположних 

свобод, є важливим напрямом розвитку вiтчизняного суспiльства [483, с. 3]. 

Сьогоднi важливим практичним завданням залишається подальше 

реформування конституцiйного законодавства у напрямi приведення його у 

вiдповiднiсть до європейських норм. Важливим науковим завданням є 

доктринальне забезпечення цього процесу [250, с. 12]. 

Загальновiдомо: в Українi триває конституційна реформа. Йде 

формування нової системи захисту прав i свобод людини. З’являються й 

дiстають подальшого розвитку новi юридичнi можливостi, якi ранiше або були 

взагалi вiдсутнi, або ж перебували у зародковому станi. Сюди, безперечно, 

слiд вiднести i право звертатися до мiждержавних органiв з питань захисту 

прав людини i основоположних свобод [335, с. 74]. Сьогоднi забезпечення 

зазначеного вище конституцiйного права постає актуальним завданням для 

конституцiоналiстiв. Необхідним є узагальнення практики виконання норм 

Конституції України, що регулюють суспільні відносини, які виникають у 

процесі реалізації конституційного права кожного після використання всіх 

національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій, та законодавства України, яке розвиває 

положення Конституції України, а також їх вдосконалення не лише з 

урахуванням потреб суспільства, а й з врахуванням викликів сьогодення. 

Аналiз дослiдницької бази щодо зазначеного конституцiйного права є 
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ключовим для розумiння його сутностi, реалiзацiї носiєм та забезпечення 

державою. 

Беззаперечною є теза про те, що проблема забезпечення поваги та захисту 

прав людини не може бути вирішена або лише на національному, або лише на 

міжнародному рівні. Таке вирішення необхідне на міжнародному та на 

національному рівнях [243, с. 14-15]. 

Iнiцiатором закрiплення у статутi ООН пункту щодо дотримання прав 

людини як однiєї з основоположних цiлей цiєї мiжнародної органiзацiї 

виступив англiйський вчений Г. Лаутерпахт. «Органiзацiя Об’єднаних Нацiй 

має на метi … здiйснювати мiжнародне спiвробiтництво … у заохоченнi та 

розвитку поваги до прав людини й основних свобод для всiх, без розрiзнення 

раси, статi, мови та релiгiї», – йдеться у п. 3 ст. 1 Статуту ООН [503]. 

Заперечуючи у своїх раннiх працях iдею створення Мiжнародного Суду, у 

дослiдженнi «Мiжнародне право i права людини» 1950 р. професор 

Г. Лаутерпахт обґрунтував необхiднiсть створення Мiжнародного Суду у 

сферi прав людини та надання йому повноважень iз перегляду законодавчих 

актiв державних органiв та судових рiшень. Саме ж право iндивiдуальної 

скарги вчений розглядає як таке, що має бути забезпечене i державою 

громадянства, i всiм свiтовим спiвтовариством [21, с. 287]. При цьому вчений 

не наполягає анi на звуженнi внутрiшньої компетенцiї держави щодо захисту 

прав людини, анi на наддержавному регулюваннi. Навпроти, i держави, i 

свiтове спiвтовариство покликанi гармонiйно спiвпрацювати для забезпечення 

прав людини. Крiм цього, вчений акцентує увагу на функцiї соцiального 

захисту i нацiонального права, i мiжнародного права, яка полягає в реальному 

забезпеченнi правом цiннiсного ставлення до людини, її прав i 

основоположних свобод. 

Iдея створення наднацiональних органiв, якi б здiйснювали монiторинг 

щодо вiдносин держав та їх громадян, була висловлена в 1958 роцi 

М. Московiтцем у науковому дослiдженнi «Права людини та свiтовий 

порядок» [22, с. 16]. Загальновідомо: рядом держав-членів Ради Безпеки ООН 
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на той час не було забезпечено без дискримінації за будь-якою ознакою 

користування правами та свободами, закріпленими в Загальній декларації прав 

людини (наприклад, Великобританія, Франція, США). На початку 1960-х 

років XX ст. масове порушення заборони дискримінації в нових незалежних 

державах, які утворились в результаті антиколоніальних процесів, та в ряді 

країн-членів Ради Безпеки ООН, становили загрозу міжнародному миру та 

безпеці та актуалізували, зокрема, не лише питання вдосконалення 

конституційно-правового механізму забезпечення права кожного звертатися 

до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій, а й питання міжнародно-правових механізмів та 

процедур захисту прав людини і основоположних свобод. 

А. Робертсон у науковiй працi «Права людини у свiтi» 1961 р. 

обгрунтував, що мiжнародною гарантiєю прав окремих громадян є сприяння 

здiйсненню мiжнародних договорiв з боку свiтового спiвтовариства, та 

запропонував перелiк «заходiв» такого впливу. У 1963 роцi побачила свiт 

наукова робота П. Дроста «Права людини як юридичнi права», в якiй учений 

обґрунтував, що право iндивiдiв на звернення до мiжнародних органiв є 

прямою iмплементацiєю, та визначив коло таких мiжнародних органiв – 

спецiалiзованi органи ООН [15, с. 61]. С. МакБрайд у науковiй працi 

«Мiжнародний захист прав людини» та Т. Бовен у науковому дослiдженнi 

«Об’єднанi нацiї та права людини: критична оцiнка» [2, с. 30] вiдстоювали 

iдею, що кожен iндивiд має право на iндивiдуальну петицiю (звернення) та 

наполягали на необхiдностi створення мiжнародної процедури, щоб кожен 

постраждалий iндивiд мав би безпосереднє право петицiї чи скарги до 

створюваних наднацiональних органiв. 

При цьому, зазначені вчені, наголошуючи на необхідності створення 

конвенційного (матеріально-правового) механізму та інституційного 

(процесуально-правового) механізму в галузі прав людини, не наполягали на 

закріпленні права на індивідуальну петицію до міжнародних організацій у 

конституціях країн, які були б стороною відповідних міжнародних договорів. 
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Зумовлене це тим, що правами осіб наділяє саме національне законодавство, а 

не міжнародний договір. Саме за допомомогою таких міжнародних актів, які 

мають найменування «ратифікація», «прийняття», «затвердження», 

«приєднання», в міжнародному плані держава виражає свою згоду на 

обов'язковість для неї договору. Отже, якщо в Конституції або іншому 

нормативно-правовому акті держави право на звернення до міжнародних 

судових установ та міжнародних організацій і не заборонено, і не закріплено, 

то вiдно до принципу «те, що не заборонено законом, дозволено» особа має 

право звертатися до цих установ і організацій якщо дотримано умов, 

встановлених у відповідному міжнародному договорі. 

Починаючи з другої половинi ХХ ст. серед вiтчизняних та закордонних 

учених починає активно дискутуватися питання ефективностi мiжнародних 

механiзмiв контролю за дотриманням прав людини i основоположних свобод. 

«В основному негативна позицiя не так щодо права на iндивiдуальне 

звернення, скiльки щодо його ефективностi була властива вiтчизнянiй науцi», 

– пише Ю. Самович [486, с. 114]. Такi погляди трапляються в роботах 

Г. Тункiна, Н. Вiтрука, В. Зубрiлiна, С. Черниченка, Б. Манова та iн. 

Прихильники цього пiдходу аргументували свою точку зору можливiстю 

зловживань та неефективнiстю методу розгляду iндивiдуальних скарг у 

мiждержавних органах. Заперечуючи їм, Б. Петранов зазначає, що «Цi доводи 

є скорiше полiтичними та iдеологiчними, нiж юридичними» [290, с. 113]. 

Водночас учений наголошує, що «…в рамках конкретної дiяльностi у сферi 

прав людини жоден мiжнародний орган не може насправдi приймати рiшення, 

спрямованi на пряме вiдновлення порушених прав iндивiда. Конкретних 

способiв ефективного вiдновлення в правах не передбачено навiть у 

Європейськiй конвенцiї з прав людини» [290, с.113]. З такою точкою зору 

можна погодитись частково. Дійсно, жоден мiжнародний орган не може 

приймати рiшення, спрямованi на пряме вiдновлення порушених прав 

iндивiда, адже саме держава має виконувати взяті на себе міжнародні 

зобов’язання. Саме на державу як сторону відповідного міжнародного 
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договору покладаються такі зобов’язання. Водночас, важливе місце у 

забезпеченні виконання міжнародних договорів щодо прав людини і 

основоположних свобод належить принципу добросовісності. Держава не 

може посилатись на своє внутрішнє право, щоб виправдати невиконання 

міжнародного договору. Навпроти, в національному законодавстві 

закріплюється порядок виконання рішень міжнародних установ та організацій. 

Спеціальні органи держави можуть узагальнювати практику виконання норм 

національного права та розробляти пропозиції з їх вдосконалення. 

Опонуючи точцi зору Б. Петранова, В. Кавун у дисертацiйному 

дослiдженнi «Механiзми мiжнародного контролю у сферi прав людини» 

зазначає, що в рамках Ради Європи є низка автономних правозахисних 

механiзмiв, найбiльш ефективним серед яких є судовий механiзм, створений 

Конвенцiєю про захист прав людини i основоположних свобод. Усi iншi 

правозахиснi механiзми Ради Європи є позасудовими i застосовують рiзнi 

засоби монiторингу у сферi прав людини, а саме: розгляд колективних скарг 

(Європейська соцiальна хартiя); вивчення урядових доповiдей (Європейська 

соцiальна хартiя; Європейська конвенцiя про запобiгання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гiднiсть, поводженню чи покаранню; 

Рамкова конвенцiя про захист нацiональних меншин) та проведення iнспекцiй 

на територiї держав-учасниць (Європейська конвенцiя про запобiгання 

катувань) [158]. Згодна з Б. Петрановим щодо оцiнки аргументiв 

неефективностi мiжнародних механiзмiв контролю за дотриманням прав 

людини i основоположних свобод, наведених у працях Г. Тункiна, Н. Вiтрука, 

В. Зубрiлiна, С. Черниченка, Б. Манова та iн., i вчена Ю. Самович: 

«…процедури розгляду iндивiдуальних петицiй мають конкретнi можливостi, 

причому не лише в рамках європейського механiзму, а й у рамках 

унiверсальних контрольних органiв iз захисту прав людини» [486, с. 116]. При 

цьому, бачиться за доцільне звернути увагу, по-перше, на той факт, що захист 

прав людини і основних свобод покладається саме на внутрішньодержавний 

механізм. Якщо внутрішньодержавний механізм виявився не ефективним – 
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застосовується субсидіарний механізм захисту прав людини і основних свобод. 

Субсидіарний механізм не превалює над внутрішньодержавним механізмом 

захисту прав людини і основних свобод, як і внутрішньодержавний не превалює 

над національним. Їх спільна мета – ефективний захист прав людини і основних 

свобод. 

Р. Мюллерсон в праці «Права людини: ідеї, норми, реальність» слушно 

резюмував: «…до останнього часу iснувало рiзко негативне ставлення СРСР 

до скарг iндивiдiв до мiжнародних органiв. Тому радянськi автори найчастiше 

просто iгнорували цi питання, а нерiдко викривали їх як винахiд буржуазiї, що 

мала на метi завуалювати порушення прав людини в захiдних країнах, як 

спроби втручання у внутрiшнi справи держави» [259, с. 160]. Практика ж 

свідчить про інше: по-перше, міжнародний контроль може здійснюватись на 

обов’язковій основі шляхом квазісудового та судового порядку. При цьому, 

індивідуальні звернення до органів міжнародних організацій можуть бути 

поштовхом для застосування процедури розслідування випадків 

систематичного порушення державою норм міжнародного договору, 

учасником якого вона є. По-друге, якщо певний конвенційний механізм 

контролю за здійсненням положення конвенції включає таку факультативну 

процедуру, як розгляд повідомлень осіб або груп осіб, які заявляють про 

порушення їх прав державою-учасницею, рішення органу міжнародної 

організації має переконувати державу внести зміни до її законодавства та 

практики його застосування. До того ж, звернення осіб або груп осіб до органу 

міжнародної організації або договірного органу контролю за дотриманням 

того або іншого міжнародного договору з прав людини дозволяють державі 

дздійснювати контроль за ефективністю наявних національних засобів 

юридичного захисту, адже однією з умов такого звернення є їх вичерпання. 

Комплексною науковою працею, в якiй виявлено критерiї ефективностi 

контрольного механiзму Конвенцiї про захист прав людини і основоположних 

свобод, є дисертацiйне дослiдження К. Адрiанова на тему «Роль контрольного 

механiзму конвенцiї про захист прав i основних свобод людини в процесi 
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реалiзацiї її норм». Автор висновує, що ефективнiсть роботи конвенцiйного 

механiзму контролю по вiдношенню до України i, врештi-решт, позначитись 

на рiвнi захисту прав i основних свобод людини в нашiй державi. З огляду на 

вищезгаданi фактори, К. Адрiанов акцентує увагу на необхiдностi 

комплексного дослiдження мiжнародно-правової природи контрольного 

механiзму Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Таке 

дослiдження, на думку вченого, мало би ґрунтуватись, зокрема, на вивченнi 

iнституцiйно-правових аспектiв функцiонування конвенцiйного механiзму 

контролю. Це, своєю чергою, дозволить визначити причини його порiвняно 

високої ефективностi як механiзму контролю за виконанням державами їх 

мiжнародно-правових зобов’язань [38, с. 3-4]. Бачиться, що такі дослідження 

сприяли б підвищенню рiвня захисту прав людини i основних свобод в Україні 

оскільки, зокрема, виконання рішень Європейського суду з прав людини 

передбачає вжиття не лише додаткових заходів індивідуального характеру, а й 

загального характеру. Більше того, на підставі узагальнення практики 

виконання норм Конвенції про захист прав дюдини і основоположних 

свобод [171], доцільною є розробка та обгрунтовування пропозиції щодо 

вдосконалення внутрішньодержавного механізму захисту прав людини з 

урахуванням доведеної часом ефективності вище зазначеного конвенційного 

механізму. 

Витоки конституцiйного права кожного пiсля використання всiх 

нацiональних засобiв юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i 

свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних 

органiв мiжнародних органiзацiй побiчно висвiтлюються в дисертацiйних 

дослiдженнях Ю. Самович «Мiжнародний механiзм захисту прав i свобод 

людини (унiверсальний та європейський аспекти» (1999 р.) [485] та «Право 

людини на мiжнародний судовий захист» (2007 р.). Вчена робить висновок, що 

«права i свободи особи…, вийшовши зi складу виключної компетенцiї держави, 

стають пiд контроль мiжнародного спiвтовариства» [486, с. 27-28]. Така точка 

зору вбачається дискусiйною, оскiльки механізм забезпечення прав людини і 
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основоположних свобод є складним правовим комплексом. Він не є тотожнім 

механізму міжнародного захисту прав людини. Механізм забезпечення прав 

людини і основоположних свобод включає і внутрішньодержавний, і 

міжнародний механізм захисту прав людини і основоположних свобод. При 

цьому, субсидіарним є саме міжнародний механізм захисту прав людини і 

основоположних свобод. 

Проводячи короткий екскурс щодо формування мiжнародно-правового 

регулювання захисту прав особи, Ю. Самович зазначає, що «виникнення 

iнституту мiжнародно-правового захисту прав i свобод iндивiда вiдбувалось за 

рахунок накопичення перелiку ще не систематизованих (за своєю бiльшiстю) i 

недосконалих стандартiв прав особи i формулювання в нацiональних правових 

актах правових позицiй щодо статусу iндивiда. Поступово випрацьовувались i 

основнi елементи механiзму мiжнародного захисту прав людини». Оцiнюючи 

iсторичний процес мiжнародного регулювання прав i свобод людини, 

доцiльно брати до уваги той факт, що розвиток даного мiжнародно-правового 

iнституту вiдповiдає розвитку нацiональних правових систем i ступеню 

ефективностi внутрiшнього механiзму захисту основних свобод. Характерна 

риса полягала у вiдсутностi одноманiтних i сумiсних один з iншим стандартiв 

прав особи на рiвнi нацiональних правопорядкiв. Однак презумпцiя 

виключного нацiонального правозахисту через власну державу виявила свою 

повну неспроможнiсть у багатьох ситуацiях (наприклад, перед злочинами, 

вчиненими проти людини в тоталiтарних державах). Очевидною стала 

необхiднiсть постiйного мiжнародного контролю над державним 

регулюванням прав i свобод людини. Радикальний поворот у мiжнародно-

правовому регулюваннi прав iндивiда i створеннi мiжнародного механiзму для 

їх захисту спричинили потрясiння вiд злочинiв мiлiтаризму i тоталiтаризму 

проти людства, якi спiвтовариство пережило в серединi нинiшнього сторiччя. 

Динамiка розвитку свiтових процесiв розширює масштаби взаємодiї не тiльки 

мiж державними утвореннями, а й безпосередньо мiж iндивiдами, 
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складниками населення цих держав. Суспiльна свiдомiсть ставить прiоритет 

загальнолюдських цiнностей над усiма iншими» [486, с. 27-28]. 

Отже, на вiдмiну вiд поглядiв Г. Лаутерпахта – iнiцiатора закрiплення у 

статутi ООН пункту щодо дотримання прав людини як однiєї з 

основоположних цiлей цiєї органiзацiї, а також М. Московiтца, якi 

акцентували увагу на однiй iз загальносоцiальних функцiй права – функцiї 

соцiального захисту, в подальшому вченi стали акцентувати увагу на однiй iз 

юридичних функцiй права – охороннiй функцiї.  

Дійсно, саме охоронна функція права полягає і в виконанні юридичних 

обов'язків, і в забезпеченні захисту суб'єктивних прав. Водночас, право 

здiйснює вплив на суспiльнi вiдносини, обумовленi сутнiстю та соцiальною 

цiннiстю права в суспiльствi, не за одним напрямом, а за рiзними. Так, праву 

притаманний, по-перше, i такий вид юридичних функцiй, як регулятивна, а не 

лише охоронна. Регулятивна функція права поділяється на статичну та 

динамічну. Статична полягає в закріпленні суспільних відносин на основі 

встановлення і прав, і обов'язків суб'єктів, а динамічна – в наступному 

упорядкуванні таких закріплених суспільних відносин. По-друге, праву 

притаманні і такi види загальносоцiальної функцiї, як виховна, громадянської 

згоди та iн., з iнших функцiй – економiчна, iдеологiчна, превентивна, 

полiтична. 

Комплексне дослiдження iсторико-теоретичних основ iнституту захисту 

прав людини, найважливiших проблем правового захисту прав, а також 

формування науково обґрунтованої концепцiї правового регулювання цього 

виду вiдносин, яка може сприяти створенню найбiльш ефективної i 

прийнятної для сучасного суспiльства системи захисту прав людини, було 

здiйснене в монографiчному дослiдженнi П. Анiсiмова, I. Блiнової, 

В. Палченкова на тему «Iнститут захисту прав людини» [39, с. 5]. У 

монографiї розглядаються теоретичнi проблеми осмислення та аналiзу 

основних аспектiв функцiонування i розвитку iнституту захисту прав людини 

в рамках рiзних правових систем, що має вплинути на вдосконалення 
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концепцiї розвитку системи нацiонального законодавства у сферi захисту прав 

людини. У контекстi реалiзацiї основних функцiй загальнотеоретичної 

юридичної науки проводиться аналiз розвитку iдеї про захист прав людини. 

Автори монографiчного дослiдження наголошують, що робота є однiєю з 

перших спроб формування методологiчних основ дослiдження iнституту 

захисту прав людини i визначення особливостей правозахисного регулювання 

суспiльних вiдносин [39,  передмова]. 

Значний доробок щодо мiжнародних стандартiв права кожного звертатися 

за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ 

чи до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй мiститься у роботах 

Е. Бредлi, Р. Валєєва, М. Вонсек-Вядерек, Х. Вульф, Б. Гарт, Р. Гольдман, 

Д. Гом’єн, К. Джевiцкi, М. Дженiс, I. Джекоб, Л. Ентiна, Л. Зваак, 

М. Каппеллеттi, Р. Кей, Е. Лентовска, М. Де Сальвiа, Дж. С. Сесiл, 

Л. Г. Форер, С. Франковскi, Д. Харрiс.  

Так, праця Д. Гом’єн «Короткий путiвник Європейською конвенцiєю з 

прав людини» (1999 р.) [96], яка вийшла пiсля приєднання України у 1997 р. 

до Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод, мала 

ґрунтовний вплив на дослiдження вiтчизняних науковцiв щодо нацiональних 

засобiв юридичного захисту, якi пiдлягають використанню перед зверненням 

кожного за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових 

установ чи до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, членом або 

учасником яких є Україна. Вчена у своїй працi пiдкреслює, що стаття 13 

Конвенцiї гарантує «ефективний засiб правового захисту у вiдповiдному 

нацiональному органi» кожному, чиї права i свободи, що викладенi в 

Конвенцiї, було порушено. Хоча це формулювання є цiлком зрозумiлим 

правовим поняттям, при тлумаченнi статтi 13 Комiсiя i Суд зiткнулись з 

бiльшою кiлькiстю проблем, у порiвняннi з тлумаченням iнших статей 

Конвенцiї. Суд дiйшов висновку, що захист, який пропонується в статтi 13, 

має поширюватись на всi випадки обґрунтованих заяв про порушення прав i 

свобод, якi гарантуються Конвенцiєю (рiшення Європейського суду з прав 
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людини у справi «Класе та iншi проти Федеративної Республiки 

Нiмеччини» (1978) [390]). У справi «Сiльвер та iншi проти Сполученого 

Королiвства» (1983) [418] Суд навiв таке роз’яснення: «Коли особа, наводячи 

аргументи, звертається iз заявою про порушення гарантованих Конвенцiєю 

прав i свобод, вона повинна мати засоби правового захисту у вiдповiдному 

нацiональному органi як для того, щоб її питання було вирiшене, так i з метою 

одержання, в разi необхiдностi, компенсацiї». 

Вчена також як приклад наводить рiшення Європейського суду з прав 

людини у справi «Платформа «Лiкарi за життя» (1988) [410]: група 

противникiв абортiв скаржилась на те, що рiвень захисту з боку полiцiї пiд час 

проведення двох публiчних демонстрацiй був недостатнiм, i тим самим 

австрiйський уряд порушив право на мирнi збори згiдно зi статтею 11. Ця 

група також скаржилась на те, що австрiйська правова система не передбачає 

засобiв захисту для забезпечення здiйснення цього права, що, вiдповiдно, 

порушує право на ефективний захист згiдно зi статтею 13. Суд ухвалив 

рiшення про те, що австрiйськi органи влади вжили вiдповiдних i виправданих 

заходiв з метою захисту демонстрантiв, i тому ця група не мала 

«обґрунтованої скарги» щодо порушення статтi 11, а без такої обґрунтованої 

скарги справа не могла бути розглянутою з посиланням на порушення 

статтi 13 [390].  

Донна Гом’эн пiдкреслює, що через декiлька рокiв Суд розглянув подiбнi 

справи. У справах «Калоджеро Дiана проти Iталiї» (1996 р.) [387] та 

«Доменiкiнi проти Iталiї» (1996 р.) [304] особи, що перебували у в'язницi, 

скаржились на те, що тюремна адмiнiстрацiя переглядала їхнє листування з 

адвокатами. Визнавши порушення статтi 13, Суд вiдзначив, що iз цього 

питання не тiльки не було ухвалено жодного рiшення адмiнiстративних 

органiв, але навiть касацiйним судом було визнано, що iталiйське 

законодавство не надавало жодної можливостi оскаржити рiшення щодо 

перегляду листування позбавлених волi осiб. У справi «Галфорд проти 

Сполученого Королiвства» (1997 р.) [369] Суд також визнав порушення статей 
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8 i 13, тому що телефон заявника на його робочому мiсцi (в полiцейськiй 

дiльницi) прослуховувався. 

У справах «Вальсамiс проти Грецiї» (1996) [362] та «Ефрастратгу проти 

Грецiї» (1996) [382] заявники, що належали до секти свiдкiв Єгови, 

скаржились на те, що їхнiх дiтей було виключено зi школи за вiдмову через 

релiгiйнi переконання взяти участь у шкiльному парадi з нагоди закiнчення 

вiйни. Хоч Суд не знайшов порушення статтi 9 та статтi 2 Протоколу № 2 до 

Конвенцiї, вiн встановив, що скарги про порушення цих двох статей мiстили 

достатню аргументацiю про порушення статтi 13, i в результатi визнав 

порушення цiєї статтi. У схожiй ситуацiї в справi «Каменцiид проти 

Швейцарiї» (1997 р.) Суд ухвалив рiшення про те, що здiйснення обшуку в 

помешканнi заявника не становило порушення статтi 8, але разом iз тим 

визнав факт вiдсутностi у заявника ефективних засобiв для оскарження на 

нацiональному рiвнi питання про здiйснення обшуку [388; 96]. 

Декотрi з вiтчизняних державних i громадських дiячiв, полiтологiв та 

юристiв стверджували, що конституцiйне регулювання проблематики прав, 

свобод i обов’язкiв в основному вiдповiдає мiжнародним стандартам, тому й 

змiн не потребує [193, с. 3]. Не заперечуючи ролi мiжнародних стандартiв прав 

людини i основоположних свобод, вченi, якi стоять на позицiї оновлення 

Конституцiї України, навпаки, зазначають, що «…лише термiнологiчний, 

текстуальний збiг конституцiйних формулювань iз мiжнародно-правовими ще 

не свiдчить про їх iнтерпретацiйно-змiстову однозначнiсть. Як загальновiдомо, 

«буква» (словесна оболонка) i «дух» (смисл) текстiв нерiдко не збiгаються: 

використовуючи певнi герменевтичнi закономiрностi та механiзми, один i той 

самий текст можна витлумачувати досить рiзноманiтно, зокрема еволюцiйно, 

динамiчно. Не становить винятку i текст Конституцiї України. А по-друге, 

тому, що, як вiдомо, стан дотримання в Українi основоположних прав людини 

та конституцiйних прав громадянина (особливо ж прав економiчних i 

соцiальних) за висновками правозахисних – i державних, i громадських – 

органiзацiй не є задовiльним. З огляду на це, виявляючи можливостi й шляхи 
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полiпшення такого стану, навряд чи можна заперечувати, що одним iз них 

може бути вдосконалення саме конституцiйних засобiв забезпечення прав i 

свобод людини та громадянина» [193, с. 3]. Відтак, комплексне дослідження , 

суспільних відносин, які виникають у зв’язку з конституційно-правовим 

забезпеченням права кожного після використання всіх національних засобів 

юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій, є актуальним та доцільним. 

Нормативно-правове регулювання конституцiйного права кожного пiсля 

використання всiх нацiональних засобiв юридичного захисту звертатися за 

захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи 

до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй дослiджувалось у низцi праць 

Львiвської лабораторiї прав людини i громадянина Науково-дослiдного 

iнституту державного будiвництва та мiсцевого самоврядування Нацiональної 

академiї правових наук України (далi – Лабораторiя). У 2008 роцi Лабораторiя 

розробила й опублiкувала пропозицiї до концепцiї оновлення Конституцiї 

України, якi були надiсланi до створеної тодi згiдно з Указом Президента 

України вiд 27 грудня 2007 року Нацiональної конституцiйної ради. 

Врахувавши певнi соцiальнi змiни в українському суспiльствi та опрацювавши 

новiтнi працi вiтчизняних конституцiоналiстiв i правозахисникiв, Лабораторiя 

оновила свої попереднi конституцiйно-«праволюдиннi» рекомендацiї. Вони й 

склали практико-прикладну частину колективної монографiї «Конституцiйно-

правовий статус людини: можливостi удосконалення в Українi» за редакцiєю 

П. Рабiновича, яку було видано у 2012 роцi [193, с. 3].  

У цьому дослiдженнi висвiтлюється низка теоретико-методологiчних 

засад оптимiзацiї «праволюдинних» положень Конституцiї України – 

головним чином тих, що мiстяться в її роздiлi II. Як втiлення результатiв цiєї 

розвiдки подаються оновленi й розширенi нормативнi пропозицiї, спрямованi 

на пiдвищення в Українi ефективностi конституцiйних засобiв забезпечення 

прав i свобод людини, а також iнших суб’єктiв. Автори монографiї, 
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зазначаючи, що унiверсалiзацiя основоположних прав полягає у пiдвищеннi 

рiвня всезагальностi основоположних прав i свобод людини, закрiплених у 

Конституцiї України, пропонують для цього, по-перше, послiдовнiше й 

точнiше вiдобразити вiдповiднiсть закрiплених в Основному Законi прав i 

свобод їх мiжнародним стандартам: ч. 1 ст. 55 викласти у такий спосiб: 

«Кожен має право на ефективний державний захист його прав i свобод». Такi 

формулювання повнiше й точнiше вiдтворюють положення вiдповiдно ст. 8 i 

ст. 13 Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод (далi – 

Конвенцiя) [193, с. 75]. По-друге, розширити коло носiїв прав, свобод i 

обов’язкiв: у багатьох випадках воно стане ширшим порiвняно з тим, яке 

визначено у нинiшньому текстi (зокрема, i у ч. 1 ст. 55), де замiсть термiна 

«громадянин» («громадяни») вживатиметься слово «людина» 

(люди) [193, с. 80-81].  

Порiвнянню практики Європейського суду з прав людини з 

правозахисною дiяльнiстю судових iнстанцiй Європейського Союзу, а також 

України було здiйснено у наукових статтях, що увiйшли до збiрки «Практика 

Європейського суду з прав людини: загальнотеоретичнi дослiдження», яка 

присвячена 50-рiччю Європейського суду з прав людини, продовжує 

започатковане 1997 року видання праць Львiвської лабораторiї прав людини 

Академiї правових наук України [307]. 

Водночас, суспільні відносини розвиваються. В Україні триває 

конституційна реформа, зокрема, внесено зміни до ст. 55 Конституції України; 

запроваджено інститут приватних виконавців в Україні, Протоколом № 14 до 

Конвенцiї запроваджено нову умову прийнятностi заяви до Європейського 

суду з прав людини тощо. Зазначене свідчить про актуальність дослідження 

конституційного права на звернення до відповідних міжнародних судових 

установ чи до відповідних органів міжнародних організацій враховуючі ці та 

інші реалії сьогодення. 

У цiлому питанням становлення, поколiнь прав людини, мiжнародним 

стандартам прав людини й основоположних свобод присвячено працю 
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С. Добрянського [129]. Дослiджуючи право людини на компенсацiю 

моральної шкоди в однойменнiй монографiї П. Рабiнович та О. Грищук 

наголошують на конституцiйному положеннi про набуття громадянами права 

на додатковi мiжнароднi засоби захисту прав i свобод людини, в тому числi i 

права людини на компенсацiю моральної шкоди, лише пiсля «використання 

всiх нацiональних засобiв правового захисту» [335, с. 75]. Отже, право на 

звернення до мiжнародних судових установ та мiжнародних органiзацiй вченi 

розглядають як право на додатковi мiжнароднi засоби захисту прав i свобод 

людини, одним зi структурних елементiв якого є право на компенсацiю 

моральної шкоди.  

Т. Пашук у монографiчному дослiдженнi «Юридичнi засоби захисту прав 

людини крiзь призму потребово-iнструментального пiдходу» доходить 

теоретичних висновкiв щодо видiлення у сферi засобiв-iнструментiв 

матерiального свiту певних видiв «засобiв захисту, якi пiдтверджуються й 

практикою застосування Європейським судом з прав людини ст. 13 Конвенцiї 

про захист прав людини і основоположних свобод. У цiй статтi закрiплено 

вимогу до держав забезпечувати ефективнi засоби юридичного захисту в 

нацiональному органi в межах внутрiшнього правопорядку [286, с. 246-257]. 

«Сучасна українська доктрина прав людини, зазначає дослiдник, виходить iз 

того, що процес державно-юридичного забезпечення прав людини включає 

три напрями дiяльностi держави: 1) сприяння реалiзацiї прав людини; 

2) охорону прав людини; 3) захист прав людини.  

На сьогоднi також можна вважати досить поширеним уявлення про 

правову державу як про таку, в якiй юридичними засобами реально 

забезпечено максимальне здiйснення, охорону та захист основних прав 

людини. Отже, юридичнi засоби захисту прав людини складають одну з 

означених трьох груп iнструментiв, за посередництвом яких реалiзовується 

основне призначення такої держави. З огляду на це видається досить 

актуальною потреба у науковому пiзнаннi того явища, яке вiдображається 
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поняттям юридичного засобу захисту права людини, виявлення його суттєвих 

ознак i видових проявiв» [286, с. 246-257]. 

Переконанi: актуальною є i потреба в науковому пiзнаннi такого явища, 

як захист прав людини i основоположних свобод мiжнародними судовими 

установами та мiжнародними органiзацiями. Нацiональнi судовi органи є 

вiдповiдальними за дотримання норм мiжнародних договорiв, наприклад 

Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод. Захисний 

механiзм, встановлений Конвенцiєю, є субсидiарним по вiдношенню до 

нацiональних систем захисту прав людини. Для цього пункт 1 статтi 35 

Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод надає 

нацiональним органам, насамперед судам, можливiсть: запобiгти 

стверджуваним заявником порушенням Конвенцiї; виправити стверджуванi 

заявником порушення Конвенцiї до того, як вiдповiднi скарги буде подано до 

Суду.  

Мiжнародним засобам захисту права та свобод людини i громадянина 

присвячено однойменну наукову працю Ю. Бисаги, М. Палiнчака, Д. Бєлова, 

М. Данканича. Вченi слушно пiдкреслюють: «16 липня 1990 року Верховною 

Радою УРСР була прийнята Декларацiя про державний суверенiтет, в якiй 

Роздiлом Х було закрiплено таке положення: Україна визнає верховенство 

загальнолюдських цiнностей над класовими, примат норм мiжнародного права 

перед нормами внутрiшнього права. Всi можливi наслiдки реалiзацiї цiєї 

норми ще не усвiдомили не тiльки окремi громадяни України, але й державнi 

органи та посадовi особи. Україна ввела у своє законодавство мiжнароднi 

договори, ратифiкованi Верховною Радою, а отже i цiлий ряд мiжнародних 

документiв iз захисту прав i свобод людини i громадянина. Як наслiдок – 

фактично в нацiональний правопорядок була введена цiлком нова структура з 

нагляду за виконанням законодавства – мiжнароднi органи iз захисту прав 

людини» [57, с. 3]. Зазначене зумовило звернення авторського колективу 

наукової працi до актуального питання – мiжнародних органiв та органiзацiй, 

утворених для захисту прав людини. Науковцями було повнiстю досягнуто 
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поставлену мету: максимально точно викладено систему мiжнародно-

правових органiв та органiзацiй, якi здiйснюють захист прав та свобод людини 

i громадянина, порядок їх роботи та органiзацiї їх механiзмiв, а також 

процедури звернення приватних осiб зi скаргами та заявами про порушення 

державами їхнiх прав та свобод [57]. Зазначена наукова праця стала 

підгрунтям для дослідження науковцями кола міжнародних судових установ 

та міжнародних організацій до яких за захистом своїх прав і свобод має право 

звертатись кожен відповідно до встановленої процедури, а також для 

дослідження національних засобів юридичного захисту прав і свобод людини і 

громадянина. 

У 2003 р. побачила свiт ґрунтовна наукова праця «Процедура захисту 

прав та свобод людини i громадянина у Європейському судi з прав людини та 

Комiтетi по правам людини» [58]. Ця робота присвячена мiжнародним 

основним органам та органiзацiям, утвореним для захисту прав людини. 

Основна мета, яку ставлять перед собою автори, полягає в тому, щоб 

максимально докладно викласти порядок роботи та органiзацiю роботи таких 

механiзмiв, а отже i процедуру звернення до них приватних фiзичних осiб зi 

скаргами та заявами про порушення їхнiх прав та свобод. Авторський 

колектив видання наголошує, що в процесi роботи над виданням виникла 

необхiднiсть зробити ряд загальнотеоретичних вiдступiв, якi забезпечать 

розумiння деяких деталей роботи Європейського суду з прав людини та 

Комiтету з прав людини при ООН. Крiм того, прагнення до максимальної 

повноти та об’єктивностi призвело до включення у текст роботи короткої 

характеристики та прикладу самого звернення до цих органiв [58]. Зазначена 

наукова праця стала підгрунтям для дослідження науковцями питання 

реалізації конституційного права на звернення до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій. 

Змiст права на звернення до мiжнародних судових установ та 

мiжнародних органiзацiй, а також його мiсце в системi конституцiйних прав i 
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свобод людини i громадянина викликали жваву дискусiю серед науковцiв. 

Водночас i сьогоднi серед учених немає одностайностi iз цих питань.  

I. Сенюта слушно зазначає, що права людини на рiвнi правового статусу 

неможливо розглядати як окремi правовi можливостi, що мають вiдокремлене 

значення, оскiльки вони проявляють своє нормативне значення як єдиний 

комплекс правових можливостей, що визначають статус людини i 

громадянина у державi. Саме єднiсть прав i свобод, їх взаємозв’язок, 

взаємозалежнiсть, взаємодоповнення, комплексний характер забезпечення i 

визначають правове положення людини у державi [489, с. 147]. Враховуючи 

це, вiтчизнянi науковцi висвiтлюють у своїх наукових працях зв’язок окремих 

суб’єктивних юридичних прав iз правом кожного звертатися за захистом своїх 

прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних 

органiв мiжнародних органiзацiй, членом або учасником яких є Україна. 

Так, К. Римаренко право захисту з боку мiжнародних iнститутiв розглядає 

як структурний елемент змiсту будь-якого суб’єктивного юридичного права. 

Вiдповiдно до матрицi змiсту суб’єктивного права вчений включає це право 

разом iз правом на власнi позитивнi дiї, правом суб’єкта вимагати виконання 

певних дiй, правом захисту, правом користуватися визначеними соцiальними 

благами до змiсту суб’єктивного права [480, с. 11]. Таким чином, на думку 

вченого зміст будь-якого суб’єктивного юридичного права включає в себе 

п’ять правомочностей, одним з яких є право звертатись до міжнародних 

іститутів. 

А. Лужанський у дисертацiї «Конституцiйно-правовi засади доступу до 

правосуддя в Українi» (2013 р.) наголошує на тому, що право кожного 

звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних 

судових установ чи до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, членом 

або учасником яких є Україна, є структурним елементом права на доступ до 

правосуддя [222].  

А. Головiн у монографiчному дослiдженнi «Захист прав i свобод людини i 

громадянина при здiйсненнi правосуддя в рiшеннях Конституцiйного суду 
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України» акцентує увагу на тому, що, аналiзуючи змiст статтi 55 Конституцiї, 

бiльшiсть учених-конституцiоналiстiв схильнi вважати, що її частина друга 

(спецiальна норма) є органiчним доповненням частини першої цiєї ж статтi 

(загальна норма). Тобто право кожного на звернення до суду за захистом прав 

i свобод закрiплене саме частиною першою статтi 55 Основного Закону. Однак 

iснує й iнша думка: зокрема, С. Мiгоряну стверджує, що, оскiльки 

законодавець, формулюючи положення частини першої статтi 55 Конституцiї, 

не використав звичну для закрiплення основних прав формулу «кожен має 

право» або «кожна людина має право», а лише визначив, що «права i свободи 

людини i громадянина захищаються судом», не можна робити висновку, що ця 

конституцiйна норма закрiплює право кожного на судовий захист. Iз цим не 

можна погодитися, наголошує А. Головiн, оскiльки, дослiджуючи змiст 

конституцiйного права громадян на судовий захист, не слiд обмежуватися 

аналiзом виключно положень статтi 55 Конституцiї. Основний Закон мiстить 

ще низку приписiв, якими безпосередньо визначається таке право. Зокрема, 

частина друга статтi 8 Конституцiї встановлює iнститут звернення до суду для 

захисту конституцiйних прав i свобод людини i громадянина безпосередньо на 

пiдставi Конституцiї та гарантує його забезпечення на конституцiйному рiвнi. 

Оскiльки диспозицiя цiєї конституцiйної норми не мiстить вимог щодо 

наявностi спецiального суб’єкта реалiзацiї зазначеного права, це означає, що 

таким правом надiляються як органи державної влади та їх посадовi особи, так 

i юридичнi та фiзичнi особи, громадяни, iноземцi та особи без громадянства, 

тобто кожний, на кого поширюється юрисдикцiя держави [94, с. 158-159]. 

Зазначимо, що правом звернення до міжнародних судових установ наділяється 

держава, а не її орган державної влади чи посадова особа. Зокрема, саме 

держава-учасниця Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод може передати на розгляд Європейського суду з прав людини питання 

про будь-яке порушення положень Конвенції та протоколів до неї, яке 

допущене, на її думку, іншою дежавою-учасницею Конвенції. 
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А. Хальота в дисертацiї на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук, дослiджуючи конституцiйнi особистi права та свободи 

людини i громадянина та їх забезпечення органами внутрiшнiх справ, у 

пiдроздiлi 2.1 «Конституцiйнi особистi права i свободи в системi основних 

прав i свобод людини та громадянина» вказує, що конституцiйнi особистi 

права i свободи людини та громадянина виступають самостiйним, 

повноцiнним, важливим елементом системи основних прав i свобод людини та 

громадянина, оскiльки саме вiд їх реалiзацiї залежить фактичне здiйснення 

всiх iнших прав i свобод. Конституцiйнi особистi права i свободи людини та 

громадянина – це закрiпленi в Конституцiї України невiд’ємнi вид та мiра 

дозволеної поведiнки людини та громадянина, якi належать їм вiд 

народження, реалiзацiя яких залежить вiд волi кожної людини, якi 

гарантуються з боку держави та є засобом здiйснення будь-яких iнших прав i 

свобод людини та громадянина [540, с. 12-13]. 

Визначаючи основнi риси даного виду основних прав i свобод людини та 

громадянина, серед таких рис, як «…а) є життєво необхiдними та важливими 

для кожної окремо взятої людини та суспiльства в цiлому; б) закрiплюються в 

Конституцiї України (ст. ст. 56, 57, 59, 60, 62, 63); в) належать рiвною мiрою 

будь-якiй особистостi; г) реалiзуються тiльки за бажанням їх носiя; 

д) належать кожнiй людинi вiд народження; е) не набуваються та не 

вiдчужуються за бажанням носiя; є) вираженi у формi можливостi суб’єкта 

здiйснювати певнi дiї, спрямованi на задоволення своїх iнтересiв та потреб, 

тобто є суб’єктивними правами; ж) мають загальний характер, тобто їх обсяг є 

однаковий для кожної людини; з) за змiстом мають подвiйний характер, тобто 

виступають у виглядi певної можливостi людини i у виглядi юридичної 

гарантiї прав людини; и) мають особливий механiзм реалiзацiї цих прав 

людини, який зумовлений специфiкою їх змiсту», А. Хальота називає i таку 

рису, як закрiплення у ст. 55 Конституцiї України права кожного звертатися за 

захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи 

до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, членом або учасником яких є 
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Україна [540, с. 12-13]. Відтак, вчений розглядає конституційне право кожного 

на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій не 

як самостійне конституційне право людини і громадянина, а як одну з ознак 

основних прав i свобод людини та громадянина. При цьому слова «риса» та 

«ознака» щодо конституційних прав людини і громадянина розглядаються 

вченим як синоніми. 

Г. Котляревська в дисертацiйнiй роботi на тему «Конституцiйне право 

громадян на звернення до органiв влади в Українi (питання теорiї та 

практики)» розмежовує право на звернення до державних органiв та до 

мiжнародних судових установ, вiдносить їх до групи «прав людини на участь 

у правовому процесi». «Це право є загальним правом людини, його слiд 

вiднести до групи «прав людини на участь у правовому процесi», до якої 

також належать права, вказанi в статтi 55 Конституцiї України. До цiєї ж групи 

прав можна вiднести й гарантоване кожнiй людинi право «знати свої права i 

обов’язки» (стаття 57 Конституцiї України), яке також не захищає один якийсь 

особливий iнтерес, а забезпечує реалiзацiю в правовому процесi всiх iнших 

конституцiйних прав, а також право «на правову допомогу та вiльний вибiр 

захисника своїх прав», яке забезпечує юридичну можливiсть кожнiй людинi 

здiйснювати в правовому процесi всi iншi її суб’єктивнi права, що закрiплено 

у статтi 59 Конституцiї», – зазначає вчена [205]. Отже, вченою група «права 

людини на участь у правовому процесi» фактично ототожнюється з 

сукупністю прав людини і основних свобод, які є гарантією реалізації 

суб’єктивних юридичних прав. 

I. Сенюта в монографiчному дослiдженнi «Право людини на охорону 

здоров’я» слушно наголошує, що права людини на рiвнi правового статусу 

неможливо розглядати як окремi правовi можливостi, що мають вiдокремлене 

значення, оскiльки вони проявляють своє нормативне значення як єдиний 

комплекс правових можливостей, що визначають статус людини i 

громадянина у державi. Саме єднiсть прав i свобод, їх взаємозв’язок, 

взаємозалежнiсть, взаємодоповнення, комплексний характер забезпечення i 
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визначають правове положення людини у державi [489, с. 147]. Враховуючи 

це, вiтчизнянi науковцi висвiтлюють у своїх наукових працях зв’язок окремих 

суб’єктивних юридичних прав iз правом кожного звертатися за захистом своїх 

прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних 

органiв мiжнародних органiзацiй, членом або учасником яких є Україна.  

Так, дослiджуючи конституцiйнi особистi права i свободи людини та 

громадянина i роль органiв внутрiшнiх справ у їх забезпеченнi А. Хальота в 

дисертацiйнiй роботi висновує, що «…вiд реалiзацiї права звертатися за 

захистом своїх прав до мiжнародних судових установ чи вiдповiдних органiв 

мiжнародних органiзацiй ˂…˃, яке виступає самостiйним, повноцiнним, 

важливим елементом системи основних прав i свобод людини та громадянина, 

та зазначених прав залежить фактичне здiйснення всiх iнших прав i 

свобод» [540, с. 12]. «Конституцiйнi особистi права i свободи посiдають одне з 

провiдних мiсць у системi основних прав i свобод людини та громадянина 

тому, що вони є тими їх можливостями, без яких неможливо захистити та 

вiдновити порушене конституцiйне право чи свободу», – йдеться в науковiй 

працi. «Головна особливiсть даного виду прав людини полягає у подвiйностi 

їх змiсту. З одного боку, вони виступають можливостями людини дiяти в 

наданих законом межах з метою задоволення своїх потреб, тобто є правами 

людини. З iншого – це закрiпленi в 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63 статтях 

Конституцiї України юридичнi умови та засоби ефективної реалiзацiї всiх 

видiв основних прав i свобод людини та громадянина, тобто фактично вони 

ще виступають у якостi юридичних гарантiй прав людини», – зазначає 

науковець [540, с. 12]. 

У дисертацiйнiй роботi «Конституцiйне право громадянина на освiту в 

Українi: стан i тенденцiї розвитку» (2008 р.) К. Романенко право захисту з 

боку мiжнародних iнститутiв розглядає як гарантiю права громадянина на 

освiту в Українi [480, с. 17]. Комплексний аналiз права людини на безпеку у 

спiввiдношеннi з сумiжними правами, в тому числi з правом кожного 

звертатися за захистом своїх прав до мiжнародних судових установ чи 
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вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, здiйснено В. Васьковською. У 

дисертацiйнiй працi «Право людини на безпеку та конституцiйно-правовий 

механiзм його забезпечення» (2006 р.) вченою удосконалено наукову тезу 

щодо спiввiдношення права людини на безпеку iз сумiжними правами, яке 

полягає у тому, що, з одного боку, вони безпосередньо випливають зi змiсту 

конкретної галузi права, з iншого – виступають як додатковi засоби, що 

забезпечують його ефективну реалiзацiю [73, с. 8]. Отже, на думку 

К. Романенко та В. Васьковської конституційне право на звернення до 

міжнародних інститутів є гарантією здійснення досліджуваних вченими 

суб’єктивних юридичних прав. 

У дисертацiйному дослiдженнi «Громадянськi права i свободи людини за 

Конституцiєю України» I. Шумак розглядає як права-гарантiї (принципи-

гарантiї) захист прав людини; мiжнародний правовий захист прав людини. 

Автор висновує, що разом iз такими принципами-гарантiями, як 

вiдшкодування державою шкоди, завданої особi; вiдкритiсть iнформацiї щодо 

прав i обов’язкiв особи; недопустимiсть зворотної дiї закону; правова 

допомога; невиконання злочинного наказу; єдина юридична вiдповiдальнiсть; 

презумпцiя невинуватостi; захист вiд самозвинувачення, вони є складовими 

елементами принципу гарантованостi громадянських прав i свобод 

людини [566]. Таким чином, науковцем захист прав людини розглядається не 

як родове поняття щодо міжнародного правового захисту прав людини, а як 

однопорядкове з ним поняття. 

Праця Т. Заворотченко стала першим в Українi монографiчним 

дослiдженням, яке присвячене теоретичним та практичним проблемам 

конституцiйно-правових гарантiй прав i свобод людини та громадянина, в 

процесi якого сформульована загальна концепцiя гарантiй прав i свобод 

людини i громадянина («Конституцiйно-правовi гарантiї прав i свобод людини 

i громадянина в Українi», 2002 р.). Вчена слушно наголошує: «Одним з 

основних елементiв конституцiйно-правового статусу людини i громадянина в 

Українi є конституцiйно-правовi гарантiї прав i свобод особистостi. Поряд iз 



42 
 

правосуб’єктнiстю, конституцiйними принципами i громадянством вони є 

прiоритетним iнститутом у системi нацiонального конституцiйного права. Без 

iснування гарантiй проголошенi права i свободи втрачають сенс» [142, с. 3]. 

Особливу увагу дисертант придiляє системi конституцiйно-правових гарантiй 

прав i свобод людини i громадянина, пропонуючи подiлити всi конституцiйно-

правовi гарантiї на двi основнi групи: 

I. Нормативно-правовi гарантiї конституцiйних прав i свобод людини i 

громадянина, якi включають у себе сукупнiсть правових норм i за допомогою 

яких забезпечується реалiзацiя, порядок охорони i захисту прав i свобод 

особистостi. До них належать гарантiї, якi закрiпленi в Конституцiї України та 

iнших законах i мiжнародно-правових актах. 

II. Органiзацiйно-правовi гарантiї конституцiйних прав i свобод людини i 

громадянина, до яких належать механiзм держави, органи мiсцевого 

самоврядування, посадовi особи, полiтичнi партiї i громадськi органiзацiї, 

засоби масової iнформацiї, мiжнароднi правозахиснi органiзацiї та їх 

дiяльнiсть у сферi правотворчостi i правозастосування, спрямована на 

створення сприятливих умов для реального користування громадянами своїми 

правами i свободами. 

У свою чергу, зазначає дослiдниця, кожна iз цих груп гарантiй 

конституцiйних прав i свобод людини i громадянина класифiкується, 

враховуючи рiзнi критерiї. Нормативно-правовi гарантiї подiляються на 

загальнi та iнституцiйнi. Загальнi подiляються за елементами на норми-

принципи, обов'язки, юридичну вiдповiдальнiсть та процесуальнi гарантiї. 

Розрiзняють обов'язки держави й обов'язки особи. Обов’язки держави 

подiляються на прямi й опосередкованi. Обов’язки особи подiляються на 

обов’язки людини й обов’язки громадянина. Залежно вiд сфери застосування 

вони подiляються на: економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, фiзичнi, особистiснi, 

культурнi, екологiчнi [142, с. 7-8]. 

«Iнституцiйнi гарантiї, – висновує Т. М. Заворотченко, – подiляються: 

а) за видами прав i свобод людини i громадянина на: гарантiї економiчних 
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прав, гарантiї полiтичних прав, гарантiї соцiальних прав, гарантiї 

громадянських прав, гарантiї iдеологiчних прав, гарантiї культурних прав; 

б) залежно вiд територiї поширення – на внутрiшньодержавнi (нацiональнi), 

якi пiдроздiляються на державнi, локальнi i корпоративнi, i мiжнароднi 

гарантiї, якi пiдроздiляються на всесвiтнi та регiональнi; в) залежно вiд того, 

якими соцiальними нормами вони встановленi, – на нормативно-правовi i 

нормативно-неправовi; г) залежно вiд форми закрiплення в нормативних актах 

– на конституцiйнi i галузевi; д) залежно вiд характеру правових норм – на 

матерiальнi i процесуальнi; є) за способом викладення в нормативно-правових 

актах – на простi, складнi i змiшанi; ж) залежно вiд того, якi органи 

залучаються до захисту прав i свобод людини, – на судовi i не судовi; 

з) залежно вiд функцiональної спрямованостi – на гарантiї реалiзацiї, гарантiї 

охорони i гарантiї захисту прав i свобод людини i громадянина. 

Органiзацiйно-правовi гарантiї конституцiйних прав i свобод людини i 

громадянина класифiкуються за такими пiдставами: 1) залежно вiд сфери дiї: 

нацiональнi (внутрiшньодержавнi) i мiжнароднi (iнтернацiональнi); 2) за 

засобом створення: державнi, якi створює держава, i недержавнi, якi 

створюються як громадськi органiзацiї; 3) враховуючи характер дiяльностi, 

спрямований на захист прав: органи-гаранти загальної компетенцiї i органи-

гаранти спецiальної компетенцiї; 4) враховуючи територiю поширення 

компетенцiї органiв: центральнi i мiсцевi; 5) за змiстом їхньої дiяльностi: 

контрольнi, процедурнi та органiзацiйно-технiчнi; 6) за функцiями органiв-

гарантiв: органiзацiйно-полiтичнi, органiзацiйно-економiчнi, органiзацiйно-

соцiальнi, органiзацiйно-культурнi i органiзацiйно-iдеологiчнi; 7) за формами 

влади: парламентськi, президентськi, судовi, прокурорськi, управлiнськi, 

контрольнi i мiсцевi. 

Усi конституцiйно-правовi гарантiї прав i свобод особи перебувають у 

тiсному, нерозривному зв`язку, є взаємозалежними i взаємопов`язаними: 

процесуальнi гарантiї є формою втiлення в реальнiсть матерiальних гарантiй; 

функцiонування органiзацiйно-правових гарантiй спирається на матерiальнi i 
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процесуальнi та цiлком вiд них залежить; внутрiшньодержавнi матерiальнi й 

процесуальнi гарантiї базуються на загальновизнаних мiжнародно-правових 

гарантiях» [142, с. 7-8].  

Віддаючи належне концепції конституційно-правових гарантій прав і 

свобод людини і громадянина, що була обгрунтована вченою, зазначимо, що в 

ній не знайшла свого відображення роль національних установ із заохочення і 

захисту прав людини, створених відповідно до Паризьких принципів. Крім 

того, беручи до уваги розширення відповідно до резолюцій Генеральної 

Асамблеї ООН і Ради з прав людини ООН повноважень і функцій 

національних установ, що здійснюють заохочення і захист прав людини, 

створених відповідно до Паризьких принципів, судову та конституційну 

реформи, що тривають в Україні, концепція організаційно-правових гарантій 

прав людини і громадянина потребує вдосконаленя про що буде йтись у п. 4.2 

цього дисертаційного дослідження. 

Створення конституцiйно-правових засад iнституту нотарiату в Українi, 

що має позитивно вплинути на органiзацiйну структуру нотарiату в нашiй 

державi та процедуру здiйснення нотарiальних дiй, забезпечити вплив 

нотарiальної науки на правосвiдомiсть нотарiусiв, надати нотарiальним 

правовiдносинам чiткостi та послiдовностi у сприйняттi та однозначностi у 

регламентацiї, стало метою дисертацiйного дослiдження К. Чижмарь. Вченою 

здiйснено теоретичне узагальнення i нове вирiшення наукових завдань у 

процесi визначення мiсця та ролi iнституту нотарiату в механiзмi захисту 

конституцiйних прав i свобод людини i громадянина [554, с. 6]. Відтак, 

вченою доведено, що нотаріат входить до системи організаційно-правових 

гарантій прав і свобод людини і громадянина. Ця робота має наукову цінність 

при класифікації організаційно-правових гарантій прав людини і громадянина 

на групи. 

Створенню оптимальних практикозастосовних механiзмiв реалiзацiї 

гарантованих Конституцiєю України заходiв та засобiв захисту прав людини 

присвячене дисертацiйне дослiдження О. Михайлюк («Проблеми забезпечення 



45 
 

конституцiйних гарантiй захисту прав i свобод людини в Українi», 2007). У 

дослiдженнi слушно пiдкреслюється, що, незважаючи на значну кiлькiсть 

публiкацiй iз цього питання, проблема гарантування прав людини в Українi та 

функцiонування практикозастосовних механiзмiв забезпечення гарантiй 

конституцiйних прав та свобод так i залишається не дослiдженою всебiчно. 

Вiдсутнiсть належного теоретичного осмислення саме проблеми гарантування 

прав та свобод людини, її практичної реалiзацiї робить наявну правову 

систему декларативною i нерезультативною. Крiм того, iснує ще багато 

прогалин щодо вирiшення питань формування нацiональної системи 

конституцiйних гарантiй захисту прав людини, дослiдження впливу 

нацiонального законодавства, а також правозахисних мiжнародно-правових 

актiв та iнституцiй на формування правових систем конституцiйних гарантiй 

захисту прав людини в Українi, питань iмплементацiї основних положень 

мiжнародного та європейського права з питань захисту прав людини в 

нацiональне право України. Необхiдно вiдзначити й те, що останнiм часом в 

Українi захищено ряд дисертацiй, де є науковий аналiз окремих аспектiв 

забезпечення прав i свобод людини та громадянина. Проте вони не мiстять 

комплексного, наукового пiдходу до гарантiй прав i свобод як самостiйного 

iнституту [242, с. 4].  

Дисертацiйна праця О. Михайлюк стала одним iз перших в Українi 

комплексних дослiджень гарантiй прав i свобод людини i громадянина як 

самостiйного соцiально-правового явища, формування моделi та механiзму 

функцiонування правової системи конституцiйних гарантiй прав та свобод 

людини. 

При цьому до останнього часу в науцi конституцiйного права не створено 

теоретичних засад гарантiй права кожного звертатися за захистом своїх прав i 

свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних 

органiв мiжнародних органiзацiй, членом або учасником яких є Україна, 

вiдсутнi фундаментальнi комплекснi науковi дослiдження цiєї проблеми, а 

нечисленнi працi науковцiв характеризуються вiдсутнiстю одностайностi. 
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Так, Ж. Пустовiт у дисертацiйнiй працi «Основнi соцiальнi права та 

свободи людини i громадянина в Українi» стверджує, що право звертатися за 

захистом своїх прав до мiжнародних судових установ чи вiдповiдних органiв 

мiжнародних органiзацiй, право на судовий захист, право на безкоштовну 

правову допомогу та iн. є найбiльш важливими процесуальними 

гарантiями [330, с. 8]. Ю. Фролов, формулюючи концепцiю гарантiй 

економiчних прав та свобод людини i громадянина в Українi в дисертацiйнi 

роботi «Економiчнi права та свободи людини i громадянина в Українi», 

наголошує, що гарантування економiчних прав i свобод людини i громадянина 

забезпечується системою мiжнародних урядових та мiжнародних неурядових 

органiзацiй, до компетенцiї яких входить захист прав i свобод людини i 

громадянина шляхом застосування мiжнародно-правових гарантiй [538, с. 14]. 

З такою точкою зору можна погодитись частково оскільки міжнародна 

система не включає міжнародні неурядові організації. Неурядові правозахисні 

організації, а також державні органи та міждержавні організації включає 

система захисту прав людини і основних свобод. Гарантії ж прав людини і 

основних свобод є системою засобів та способів, що виступають у якості 

зобов’язання саме держави і які покликані забезпечувати реалізацію, охорону, 

захист прав людини і основних свобод.  

В. Малишко, дослiджуючи проблеми конституцiйного права людини на 

свободу свiтогляду та вiросповiдання, механiзми та гарантiї його реалiзацiї в 

Українi (Конституцiйне право людини на свободу свiтогляду i вiросповiдання, 

2005 р.), аналiзує мiжнародно-правовi гарантiї прав людини, що передбаченi 

як ст. 55 Конституцiєю України, так i мiжнародними правовими актами, 

визнаними Україною [226, с. 12]. Залежно вiд свого призначення 

конституцiйно-правовi гарантiї нормативного характеру стосовно прав 

людини в релiгiйнiй сферi В. Малишко подiляє на три основнi види: 

конституцiйнi норми-принципи, конституцiйно-правовi обов'язки та норми, 

якi встановлюють юридичну вiдповiдальнiсть за порушення законодавства в 

релiгiйнiй сферi. Дослiдник розглядає право людини на звернення до 
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мiжнародних судових органiв та мiжнародних органiзацiй як одну з основних 

органiзацiйно-правових гарантiй дотримання та захисту права людини. 

Вчений пiдкреслює, що заслуговує також на увагу i висловлений у юридичнiй 

лiтературi подiл конституцiйно-правових гарантiй прав людини, що стосується 

i релiгiйної сфери, на державний захист, самозахист, судовий захист та 

мiжнародно-правовий захист [226, с. 12]. Точка зору вченого бачиться 

дискусійною, оскільки одним зі структурних елементів системи захисту прав 

людини є державні органи та міждержавні організації. Вони можуть 

здійснювати позасудовий та судовий (державний та міждержавний рівень) 

захист прав людини. Відтак, судовий захист є видом, а державний та 

міждержавний захист – рівнями захисту. 

А. Зимовець у дисертацiйному дослiдженнi «Правове регулювання 

взаємної вiдповiдальностi держави та людини (конституцiйно-правовий 

аспект)» (2009 р.) висновує, що положення ст. 55, яка закрiплює право 

кожного звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних 

мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, 

членом або учасником яких є Україна, є спецiальною гарантiєю разом з iншими 

положеннями статей Конституцiї України (ст. 55 – ст. 64) [149, с. 11]. 

О. Михайлюк, дослiджуючи комплекс правових норм та органiзацiйно-

правових форм гарантування прав i свобод людини та громадянина, засад 

правової дiяльностi держави у сферi гарантування прав i свобод людини та 

громадянина, засад правової дiяльностi держави у сферi гарантування, 

забезпечення i контролю за забезпеченням гарантiй прав i свобод людини та 

громадянина; механiзмiв формування i функцiонування нацiональних 

правозахисних систем, звертає увагу на те, що окремi статтi Конституцiї 

України (ст. 27, 55, 56, 58-64 та iн.) бiльш детально закрiплюють гарантiї 

охорони прав, свобод та обов’язкiв людини i громадянина в Українi 

(«Проблеми забезпечення конституцiйних гарантiй захисту прав i свобод 

людини в Українi», 2007 р.) [242, с. 10]. Зазначене зумовлено тим, що норми 
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Конституції України мають повно забезпечувати проголошені Основним 

Законом України права людини і основні свободи. 

Удосконаленню наукової концепцiї прав людини та її складової частини – 

захисту прав людини, а також наукової концепцiї щодо спiввiдношення 

внутрiшньодержавного та мiжнародного права у захистi прав людини i 

основоположних свобод сприяли працi I. Дiра, Ж. Пустовiт, Е. Регушевського. 

I. Дiр у дисертацiйнiй роботi «Захист громадянських прав людини в 

Українi у рамках Ради Європи» (2010 р.) висновує, що захист прав людини у 

широкому розумiннi є не тiльки дiяльнiстю з вiдновлення порушених 

громадянських прав людини в Українi (правовiдновлювальний аспект), але й 

дiяльнiстю, спрямованою на забезпечення належної реалiзацiї 

(правозабезпечувальний аспект) та запобiгання порушенню громадянських 

прав людини (превентивний аспект). Автором обґрунтовано, що захист 

громадянських прав людини в Українi у рамках Ради Європи є невiд’ємним 

складником єдиної цiлiсної системи захисту прав людини. З метою 

вдосконалення захисту громадянських прав людини в Українi у рамках Ради 

Європи, розвитку громадянського суспiльства в Українi, утвердження прав 

людини, створення передумов для зменшення числа заяв до Європейського 

суду з прав людини проти України в дослiдженнi аргументується доцiльнiсть 

прийняття Закону України «Про внесення змiн i доповнень до Цивiльного 

кодексу України», згiдно з яким слiд прийняти нову статтю Цивiльного 

кодексу України, в якiй буде зазначено право регресу для України як держави 

за вiдповiдними рiшеннями Європейського суду з прав людини щодо України 

стосовно державних службовцiв та службовцiв органiв мiсцевого 

самоврядування, працiвникiв правоохоронних органiв, iнших посадових осiб 

та суддiв, якi порушили громадянськi чи iншi права людини, шляхом 

законодавчого встановлення їх цивiльно-правової вiдповiдальностi за 

заподiяння такої шкоди всiм своїм майном [127]. Зазначена пропозиція 

отримала підтримку і серед вчених, і серед практиків зважаючи на той факт, 

що Україна входить до п’ятірки країн, проти яких виносяться рішення 
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Європейським судом з прав людини, в яких держава визнається винною в 

порушенні прав людини і основоположних свобод. Водночас, бачиться, що 

вченими-конституціоналістами потребують виопрацювання й інші 

рекомендації з вдосконалення внутрішньодержавного механізму захисту прав 

людини і основних свобод. 

Ж. Пустовiт у науковiй працi «Основнi соцiальнi права та свободи 

людини i громадянина в Українi» (2001 р.), зазначаючи, що «абзац 3 статтi 55 

Конституцiї України закрiплює за кожним право пiсля використання всiх 

нацiональних засобiв юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i 

свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних 

органiв мiжнародних органiзацiй, членом або учасником яких є Україна», 

стверджує, що «система мiжнародних органiв та органiзацiй, що дiють з 

метою забезпечення мiжнародних стандартiв прав i свобод людини або їх 

вiдновлення в разi порушень, утворюють механiзм мiжнародного захисту прав 

людини» [330, с. 10]. «Ефективнiсть мiжнародно-правового захисту прав та 

свобод людини i громадянина залежить вiд створення правових умов з боку 

нацiонального права. Створена мiжнародна система захисту прав i свобод 

людини, складниками якої є мiжнароднi нормативно-правовi акти у сферi 

гарантування прав людини з її контрольним механiзмом та спецiальними 

органами, динамiчно змiнювалася вiдповiдно до розвитку мiжнародного 

спiвтовариства i витримала випробування часом, довiвши досить високу її 

ефективнiсть, – йдеться у дисертацiї Е. Регушевського «Конституцiйно-

правовi гарантiї полiтичних прав та свобод людини i громадянина в Українi» 

(2004 р.). «За останнi роки вплив Європейської Конвенцiї про захист прав i 

основних свобод людини на нацiональне право держав-членiв надзвичайно 

зрiс. I хоча система захисту прав людини, що передбачена Конвенцiєю, за 

своєю природою субсидiарна, Страсбурзький суд з прав людини слiд 

розглядати як останню iнстанцiю у справах, що були розглянутi в 

нацiональних судах», – пiдкреслює вчений [339]. Наголосимо, що 

Європейський суд з прав людини не доповнює національні судові органи, а 
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відтак не є останньої інстанцією. Доповнювати національні органи 

кримінальної юстиції буде Міжнародний кримінальний суд за умови визнання 

Україною його юрисдикції. 

Система наукових знань щодо захисту прав людини набула подальшого 

розвитку у роботi М. Алмашi «Захист прав нацiональних меншин в Українi» 

(2004 р.) [37]. Зокрема, автор обґрунтував та визначив основнi перспективи 

розвитку захисту громадянських прав людини в Українi у рамках Ради 

Європи: потрiбно створити новi змiшанi мiжурядовi комiсiї з питань 

забезпечення та захисту прав нацiональних меншин, особливо українсько-

росiйську, українсько-iзраїльську, українсько-бiлоруську, українсько-

молдовську. В Українi необхiдно розвивати транскордонне спiвробiтництво у 

сферi захисту прав нацiональних меншин, потенцiал якого нинi не 

використовується належним чином. Iснує потреба надалi розвивати 

iнституцiйну та нормативну системи захисту прав нацiональних меншин за 

мiжнародним правом з метою належного захисту нацiональних меншин, 

запобiгання мiжнацiональним конфлiктам i вирiшення їх виключно мирними 

засобами. Основними перспективами їх розвитку, зазначає М. Алмашi, є: 

вдосконалення системи захисту прав нацiональних меншин за мiжнародним 

правом; створення спецiалiзованого мiжнародного суду з питань захисту прав 

нацiональних меншин; пiдвищення ролi мiжнародних неурядових органiзацiй 

у сферi захисту прав нацiональних меншин; унiфiкацiя нацiональних 

стандартiв iз мiжнародними щодо захисту прав нацiональних меншин; 

впровадження у вiдповiднi нормативно-правовi акти України основних 

положень актiв рекомендацiйного характеру Ради Європи та ОБСЄ щодо 

захисту прав нацiональних меншин [37]. Відсутність ефективного 

внутрішньодержавного механізму захисту прав людини та основних свобод в 

цілому в Україні та національних меншин, зокрема, свідчить про актуальність 

дослідження питання конституційного права кожного на звернення до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій. 
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Реалiзацiї конституцiйного права людини та громадянина на звернення за 

захистом своїх прав i свобод до Європейського Суду з прав людини 

присвячено дисертацiйну роботу Л. Липачової (2002 р.) [217]. Вченою 

визначено поняття конституцiйного права людини та громадянина на 

звернення за захистом своїх прав i свобод до Європейського суду з прав 

людини, розкрито змiст вищезазначеного суб'єктивного права, дано 

характеристику несудової та судової форм реалiзацiї права людини на 

звернення за захистом своїх прав i свобод до рiзних державних та 

мiжнародних iнстанцiй, узагальнено процедури звернення до Європейського 

Суду та розглянуто стан її функцiонування в Українi, оцiнено дiяльнiсть 

судових i правоохоронних органiв України щодо дотримання ними положень 

Конституцiї України, якi закрiплюють права та свободи людини та 

громадянина, проаналiзовано практику звернення громадян України за 

захистом своїх прав i свобод до Європейського Суду з прав людини. 

При цьому, як слушно зазначає А. Карташкiн, сучаснi процеси 

глобалiзацiї здiйснюють вплив майже на всi галузi права… особливо в планi 

спiвробiтництва держав у сферi захисту прав людини. Таке спiвробiтництво 

постiйно розвивається, змiнюються його змiст та форми, якi зумовленi рiзними 

факторами…» [161, с. 288]. 

Конституцiї рiзних країн досить чiтко визначають систему органiв i осiб, 

якi повиннi захищати права i свободи людини i громадянина, зазначає 

Л. Лiпачева [217, с. 54]. Дослiджуючи суспiльнi вiдносини, що виникають у 

процесi забезпечення гарантiй прав i свобод людини i громадянина, вiтчизнянi 

науковцi (О. Ващук, Е. Горян, А. Головiн, Л. Грицаєнко, Р. Жоган, 

I. Литвиненко, I. Маринiв, О. Солоненко, I. Темех, М. Тесленко, А. Ткачук та 

iн.) присвятили окремi дисертацiйнi дослiдження таким елементам системи 

органiзацiйно-правових гарантiй цих прав i свобод: державi, органам 

державної влади –  парламенту, омбудсмену, Президенту, Конституцiйному 

Суду, органам правосуддя, органам прокуратури, Уряду й iншим центральним 

органам державної виконавчої влади, мiсцевим державним адмiнiстрацiям, 
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органам мiсцевого самоврядування, мiжнародним органам i органiзацiям, 

членом або учасником яких є держава, полiтичним партiям, адвокатурi, 

громадським органiзацiям, а також засобам масової iнформацiї. 

Водночас Генеральна Асамблея ООН у Резолюцiї, прийнятiй 18 грудня 

2013 р., закликала держави-члени створювати ефективнi, незалежнi i 

плюралiстичнi нацiональнi установи, що займаються заохоченням i захистом 

усiх прав людини i основних свобод для всiх, а там, де вони вже iснують, 

змiцнювати їх, як це передбачено у Вiденськiй декларацiї i Програмi дiй, а 

самi такi установи, за умови що вони вiдповiдають Паризьким принципам, –  

продовжувати брати участь в обговореннях у всiх вiдповiдних механiзмах i 

процесах Органiзацiї Об'єднаних Нацiй i робити внесок у цi обговорення 

згiдно зi своїми вiдповiдними мандатами, включаючи розгляд порядку 

денного в галузi розвитку на перiод пiсля 2015 року. Бiльш того, Генеральна 

Асамблея ООН просить Генерального секретаря в його наступнiй доповiдi 

Генеральнiй Асамблеї зосередити увагу на поточнiй участi нацiональних 

правозахисних установ, що вiдповiдають Паризьким принципам, у роботi 

Асамблеї та у вiдповiдних процесах з метою вивчення питання про 

доцiльнiсть надання нацiональним правозахисним установам, що вiдповiдають 

Паризьким принципам, можливостi незалежно брати участь у роботi 

вiдповiдних механiзмiв i в процесах Органiзацiї Об'єднаних Нацiй згiдно зi 

своїми вiдповiдними мандатами. Розширення згiдно з вище названими 

резолюцiями Генеральної Асамблеї ООН i Ради з прав людини ООН 

повноважень i функцiй нацiональних установ, що займаються заохоченням i 

захистом прав людини, створених вiдповiдно до Паризьких принципiв, 

зобов'язує державу привести її правогарантуючi функцiї у вiдповiднiсть до 

мiжнародних стандартiв у галузi прав людини. Це зумовлює необхiднiсть 

вдосконалення теорiї гарантiй прав людини й основних свобод, а також 

пов'язаної з ними нормотворчої, правозастосовної та iншої практики. 

В останнiй чвертi XX столiття темою наукових дискусiй у юридичнiй 

лiтературi стало питання видiв, повноважень i функцiй нацiональних установ, 
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що займаються сприянням i захистом прав людини (роботи А. Вурфа, 

Л. Зайденштикера, Р. Карвера, Л. Райфа, С. Чуксiної та iн.). Питання 

конституцiйно-правового статусу окремих типiв таких установ (омбудсмена, 

комiсiй iз прав людини) щодо розширення їх повноважень вiдповiдно до  

Резолюцiй Генеральної Асамблеї ООН та Ради з прав людини ООН [264; 265] 

було докладно вивчено i у вiтчизнянiй, i в зарубiжнiй юридичнiй лiтературi.  

Так, наприклад, у вiтчизнянiй науцi конституцiйного права причини 

зародження та етапи еволюцiї iнституту омбудсмана було розглянуто в 

дисертацiйному дослiдженнi К. Закоморної на тему «Iнститут омбудсмана як 

засiб забезпечення прав i свобод людини та громадянина (порiвняльно-

правовий аналiз)» (2000 р.). Вченою виявлено його сутнiсть та змiст, 

визначено мету дiяльностi, основнi завдання та функцiї зазначеного iнституту. 

На пiдставi порiвняльно-правового аналiзу конституцiйно-правового статусу 

омбудсмана та досвiду його практичної роботи у зарубiжних країнах 

проаналiзовано специфiку функцiонування Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, а також запропоновано шляхи вдосконалення його 

дiяльностi [145]. 

О. Марцеляк у дисертацiї «Конституцiйно-правовий статус iнституту 

омбудсмана: свiтовий досвiд та українська модель» (2004 р.) уперше 

комплексно розглянув правову природу конституцiйно-правового iнституту 

омбудсмана, проаналiзував його характернi риси, елементи статусу, функцiї, 

мiсце в механiзмi держави, запропонував авторськi визначення омбудсмана, 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, функцiй 

омбудсмана, форм його дiяльностi, висвiтлив етапи становлення цього 

iнституту у свiтi та надав його характеристику в країнах Схiдної Європи та 

СНД. Вченим проаналiзовано рiзноманiтнi моделi омбудсманiв, розкрито 

концептуальнi засади правового статусу Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини, наведено пропозицiї щодо подальшого вдосконалення 

нормативно-правової основи статусу українського омбудсмана з метою 
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пiдвищення ефективностi його контрольно-наглядової та правозахисної 

дiяльностi [230]. 

У науковiй роботi Н. Наулiк «Iнститут омбудсмана в Українi та 

Республiцi Польща: порiвняльне дослiдження» (2007 р.) вивчено 

конституцiйно-правовий статус iнституту омбудсмана в Українi та Республiцi 

Польща, здiйснено порiвняльний аналiз його особливостей у зарубiжних 

країнах, проаналiзовано процес становлення iнституту Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини та iнституту Речника Громадянських 

Прав Республiки Польща, визначено мiсце та роль українського та польського 

омбудсманiв у системi органiв державної влади України та Республiки 

Польща. На пiдставi результатiв визначення та порiвняння основних важелiв 

впливу українського та польського омбудсманiв на стан захисту прав людини 

у державi з'ясовано основнi принципи їхньої дiяльностi та систему функцiй, 

проаналiзовано структуру, форми дiяльностi та нормативне забезпечення 

служб омбудсманiв України та Республiки Польща, розглянуто основнi 

тенденцiї розвитку iнституту омбудсмана в Українi [263]. 

В. Барчук у дисерацiйнiй роботi «Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини як суб'єкт забезпечення нацiональної безпеки 

України» (2006 р.) виствiтлює теоретичнi та практичнi проблеми органiзацiї та 

дiяльностi Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розглядає 

питання нацiональної безпеки та її складової частини – безпеки людини, а 

також забезпечення прав людини Службою безпеки України, аналiзує мiсце 

прав людини серед об'єктiв нацiональної безпеки держави, порушення її прав 

як загрозу нацiональнiй безпецi України, описує юридичний механiзм 

забезпечення прав людини, визначає особливостi становлення iнституту 

омбудсмана в Українi, розкриває правову основу дiяльностi Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини як суб'єкта забезпечення нацiональної 

безпеки. У дослiдженнi наведено рекомендацiї щодо вдосконалення чинного 

законодавства України, а також практичної дiяльностi Уповноваженого з прав 

людини, проаналiзовано його мiсце серед суб'єктiв забезпечення нацiональної 
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безпеки України, взаємовiдносини з правоохоронними органами, зокрема 

Службою безпеки [46]. Вище зазначені дослідження є підгрунтям для 

вдосконалення існуючої в науці конституційного права концепції 

організаційно-правових гарантій прав людини і громадянина (підроззділ 4.2). 

Питання ж конституцiйно-правового статусу, мiсця нацiональних 

установ, що займаються сприянням i захистом прав людини, якi створенi або 

належить створити вiдповiдно до Паризьких принципiв, у системi гарантiй 

прав людини та основних свобод нi до розширення їх повноважень 

вищезазначеними резолюцiями, нi пiсля не були предметом наукових 

дослiджень у юридичнiй лiтературi.  

Вищевикладене дає змогу стверджувати, що актуальним нинi є уточнення 

наявної сьогоднi в науцi конституцiйного права концепцiї органiзацiйно-

правових гарантiй прав людини i основних свобод та розробка конценцiї 

нацiональних установ, що займаються сприянням i захистом прав людини. 

Комплексний характер трансформацiйних процесiв, якi сьогоднi 

вiдбуваються в полiтико-правовому життi України, зумовлює необхiднiсть 

проведення науково-теоретичних студiй не лише окремих питань, пов’язаних 

iз формуванням тих або iнших правових полiтичних iнститутiв, 

удосконаленням окремих галузей вiтчизняного законодавства, а й системну 

розробку питань, якi виявляються значущими саме з точки зору свого змiсту, в 

якому переплiтаються одразу ж декiлька проблем, що почасти дослiджуються 

вiдокремлено одна вiд одної. Одним iз таких питань є аналiз процесiв 

забезпечення прав людини в Українi в контекстi реалiзацiї таких 

конституцiйно окреслених орiєнтирiв державного i суспiльного розвитку, як 

правова, демократична та соцiальна держава [332, с. 5]. Конституцiйний 

механiзм забезпечення прав людини i громадянина в Українi вперше у 

вiтчизнянiй науцi конституцiйного права було комплексно дослiджено в 

дисертацiйному дослiдженнi на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук О. Пушкiною [331]. Вченою на основi Конституцiї України 

проаналiзовано поняття забезпечення прав людини, доведено його 
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фундаментальну роль як однiєї з базових категорiй сучасної науки 

конституцiйного права. Обґрунтовано положення про iснування унiверсальних 

теоретико-методичних засад, якi дозволяють зробити висновки щодо 

наявностi цiлiсного конституцiйного механiзму забезпечення прав людини. 

Дослiджено конституцiйнi гарантiї забезпечення прав i свобод людини та 

громадянина в Українi, що не дозволяє обмежуватись дiями, спрямованими на 

забезпечення окремих прав людини, а змушує розглядати цю проблему у 

загальному конституцiйному аспектi розвитку державної влади в Українi. 

Висвiтлено стратегiчнi напрями законодавчого забезпечення прав людини в 

аспектi реалiзацiї положень Конституцiї України та реалiзацiї правової 

полiтики держави. Розглянуто питання реформування органiв державної 

влади, якi мають виконувати цi функцiї, а також реформи системи 

законодавства у контекстi її адаптацiї до норм європейського та мiжнародного 

права у галузi прав людини. Запропоновано загальну модель функцiонування 

конституцiйного механiзму забезпечення прав людини та громадянина в 

Українi. Доведено необхiднiсть застосування системного пiдходу у процесi 

законотворчої дiяльностi, спрямованої на гарантування належного рiвня 

забезпечення та захисту всiх визначених Конституцiєю України прав i свобод 

людини та громадянина [331]. 

Втiм, незважаючи на достатню кiлькiсть самостiйних наукових 

дослiджень, присвячених правам i свободам людини i громадянина, 

проблемам конституцiйно-правової основи системного їх забезпечення, тим не 

менше право кожного пiсля використання всiх нацiональних засобiв 

юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних 

мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних органiв мiжнародних 

органiзацiй, членом або учасником яких є Україна, не було предметом 

окремого комплексного наукового дослiдження в науцi конституцiйного 

права. Усi цi студiї, як правило, були доволi чiтко зорiєнтованими на «аналiз 

загальнотеоретичних питань …або на практику реалiзацiї конкретних 

конституцiйних прав i свобод людини i громадянина в Українi» [332, с. 5]. 
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Пiдкреслюючи, що «…на сьогоднi в Українi сформована i дiє досить складна 

та багаторiвнева система захисту прав i свобод людини та громадянина, до 

якої входять органи виконавчої, судової, законодавчої, контрольно-наглядової 

гiлок державної влади», О. Пушкiна слушно зазначає, що разом iз тим, 

«незважаючи на можливiсть альтернативного захисту прав i свобод людини i 

громадянина, … слiд зазначити, що стосовно цiєї системи можна висунути два 

основних зауваження. Перше з них пов’язане з недостатнiм рiвнем 

ефективностi функцiонування окремих її елементiв (власне, ми побачили це на 

прикладi практично всiх без винятку органiв державної влади, на якi 

покладено завдання захисту прав людини в Українi). Друга проблема 

стосується вже питання взаємодiї мiж зазначеними елементами, оскiльки 

досить часто неузгодженiсть дiяльностi тих чи iнших органiв державної влади 

спричиняє не лише неможливiсть вiдновити порушене право, а й взагалi 

створює вкрай несприятливi умови для його захисту. Звiсно, що цi двi 

проблеми повиннi вирiшуватись на рiзних рiвнях. Так, скажiмо, якщо питання 

пiдвищення ефективностi дiяльностi iз захисту прав людини тих чи iнших 

органiв державної влади ще можна розв’язувати шляхом проведення 

галузевих реформ (хоча цей шлях, на жаль, виявився в Українi 

малоефективним), то проблеми комплексного та системного захисту прав 

людини повиннi вирiшуватись на рiвнi державної влади загалом. Знову ж таки 

до сьогоднi державна влада не проявила анi снаги, анi бажання здiйснювати 

будь-якi реальнi кроки в зазначеному напрямi» [332, с. 303]. У результатi 

цього утворився розрив мiж науковими розвiдками та розвiдками прикладного 

характеру.  

Бiльше того, навiть незважаючи на те, що Україною «визнано 

обов'язковою i без укладення спецiальної угоди юрисдикцiю Європейського 

суду з прав людини в усiх питаннях, що стосуються тлумачення i застосування 

Конвенцiї, пiдкреслює С. Шевчук [557], тим не менш декiлька важливих 

зобов’язань, узятих на себе Україною пiд час вступу до Ради Європи, досi не 

були виконанi [539]. Л. Луць слушно зазначає в дисертацiйному дослiдженнi 
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«Європейськi мiждержавнi правовi системи: загальнотеоретична 

характеристика», що це, своєю чергою, перешкоджає «еволюцiї» нацiональної 

правової системи у межах європейського правового простору [223].  

Пiлотнi рiшення Європейського суду з прав людини активiзували 

проведення дослiджень в Українi за участю експертної спiльноти, 

правозахисникiв, мiжнародних експертiв та iнституцiй, створених з метою 

допомоги новим демократiям у розбудовi ними демократичних правових 

держав [157]. Спробою такого аналiзу стали iнформацiйно-аналiтичнi 

матерiали до Фахової дискусiї на тему «Судова реформа 2010 р.: чи наближає 

вона правосуддя в Українi до європейських норм i стандартiв?» (2013 р.). 

Водночас питання‚ пов’язанi iз забезпеченням проголошених Конституцiєю 

України прав i свобод людини i громадянина‚ не тiльки не вичерпанi‚ а й 

потребують подальшого дослiдження. Їх актуальнiсть ще бiльше посилюється 

у зв’язку з проведенням конституцiйної реформи в Українi. 

Отже, науковий iнтерес до права кожного пiсля використання всiх 

нацiональних засобiв юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i 

свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних 

органiв мiжнародних органiзацiй, членом або учасником яких є Україна, серед 

науковцiв невпинно зростає. У дисертацiйних та монографiчних дослiдженнях 

вченi висвiтлюють деякi аспекти цього суб’єктивного юридичного права 

людини i громадянина. Цi працi є фундаментом розвитку його конституцiйно-

правової основи та подальшого дослiдження породжених часом теоретичних i 

практичних проблем, що вимагають свого вирiшення. При цьому право 

кожного звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних 

мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних органiв мiжнародних 

органiзацiй так i залишається недостатньо вивченим.  

Вище проведений системний аналiз еволюцiї поглядiв на конституцiйне 

право звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних 

судових установ чи до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй у 

вiтчизняному правознавствi дає змогу дiйти висновку: за радянських часiв 

комплексні наукові дослiдження права кожного звертатися за захистом своїх 
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прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних 

органiв мiжнародних органiзацiй у вiтчизняному державному правi не 

здiйснювалися, адже хоч Конституції УСРР 1919 р., 1929 р., та Конституції 

УРСР 1937 р., 1978 р. не закрiплювали право кожного звертатися до 

відповідних мiжнародних судових установ та вiдповiдних органiв 

мiжнародних органiзацiй і норми зазначених нормативно-правових актів не 

встановлювали заборону звертатися до цих міжнародних установ та органiв 

мiжнародних органiзацiй, тим не менш радянська юридична наука 

заперечувала таке право осіб та груп осіб. Верховна Рада УРСР визнала 

верховенство загальнолюдських цiнностей над класовими у Декларацiї про 

державний суверенiтет 16 липня 1990 р. Iз цього часу процес розвитку 

вiтчизняної теоретико-правової думки щодо внутрiшньодержавного та 

субсидiарного механiзмiв захисту прав людини активiзувався. На часi стало 

питання дослiдження права кожного звертатися до мiжнародних iнституцiй. 

Проведений вище системний аналіз еволюції поглядів на конституційне 

право звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій у 

вітчизняному правознавстві дозволяє визначити такі основні закономірності 

процесу їх розвитку: теоретичне та практичне розроблення його проблем 

розпочинається з об’єктивізацією інституту конституційно-правового статусу 

людини і громадянина та інституту міжнародно-правового захисту прав 

людини в Конституції України; початком правових реформ, що пов’язані з 

утвердженням конституціоналізму в Україні; прийняттям пілотних рішень 

Європейським судом з прав людини у справах проти України та Резолюцій 

Парламентської Асамблеї Ради Європи, Рекомендацій Комітету міністрів Ради 

Європи щодо невиконання Україною міжнародних зобов’язань у сфері захисту 

прав людини. Встановлено, що Закон України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» став результатом 

еволюції вітчизняної теоретико-правової думки щодо досліджуваного права, а 

також сприяв активізації її подальшого розвитку.  
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Процес розвитку вiтчизняної наукової думки щодо дослiджуваного 

конституцiйного права людини i громадянина складається з таких етапiв: 

1) 1945 – 1991 рр. – заперечення радянською правовою наукою існування 

права на самостійне звернення індивіда до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій; 

2) 1991 – 1996 рр. – розроблення концепцій гарантій прав людини і 

основних свобод, складовим елементом системи яких були міжнародно-

правові гарантії; 3) 1996 – 2004 рр. – визнання права кожного звертатися за 

захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ 

чи до відповідних органів міжнародних організацій як гарантії реалізації 

основних прав і свобод людини і громадянина; 4) 2004 – 2006 рр. – 

інтенсивний розвиток досліджень щодо практики Європейського суду з 

прав людини як джерела права в Україні; 5) 2007 р. – сьогодення – 

дослідження права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій як принципу-гарантії. 

Вiддаючи належне результатам наукових дослiджень конституцiйного 

права звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних 

судових установ чи до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, 

зазначимо, що основними питаннями, що потребують дослiдження у науцi 

конституцiйного права, є такi: 1) поняття, змiст конституцiйного права 

звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних 

судових установ чи до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй; 2) межi 

реалiзацiї конституцiйного права звертатися за захистом своїх прав i свобод до 

вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних органiв 

мiжнародних органiзацiй; 3) мiсце конституцiйного права звертатися за 

захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи 

до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй у системi прав i свобод 

людини i громадянина, нормативно-правовi та органiзацiйно-правовi гарантiї 

його реалiзацiї, конституцiйно-правовий статус нацiональних установ iз 
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заохочення та захисту прав людини; 4) конституційно-правовий механізм 

забезпечення права кожного пiсля використання всiх нацiональних засобiв 

юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних 

мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних органiв мiжнародних 

органiзацiй, членом або учасником яких є Україна; 5) система нормативно-

правових та органiзацiйно-правових гарантiй конституцiйного права кожного 

звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних 

судових установ чи до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй та шляхи 

їх розвитку в Українi. 

Аналiз бiблiографiчних джерел щодо конституцiйного права на звернення 

до відповідних мiжнародних судових установ та відповідних органів 

мiжнародних органiзацiй дає змогу подiлити їх на такi пiдгрупи: 1) мiжнароднi 

договори з прав людини, правотворчі рішення міжнародних організацій і 

органів, декларації та резолюції міжнародних міжурядових організацій, 

рішення міжнародних і національних судів, нормативно-правовi акти України 

та iнших країн, їх проекти; 2) фiлософськi видання; 3) науковi працi з 

фiлософiї права, теорiї та історії держави i права, конституцiйного права, 

мiжнародного права, в яких висвiтлюються права людини i громадянина, 

механiзм їх забезпечення; 4) джерела, в тому числi перiодичнi видання, в яких 

висвiтлено питання конституцiйно-правового забезпечення права на звернення 

до мiжнародних судових установ та органів мiжнародних органiзацiй; 

5) матерiали юридичної практики, в тому числi тi, що мiстяться у вiтчизнянiй i 

зарубiжнiй науковiй лiтературi. 

 

1.2. Методологія дослідження конституційного права звертатися до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій 

 

Верховна Рада України вiд iменi Українського народу – громадян України 

всiх нацiональностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на 

багатовiкову iсторiю українського державотворення i на основi здiйсненого 

українською нацiєю, усiм Українським народом права на самовизначення, 
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дбаючи про забезпечення прав i свобод людини та гiдних умов її життя, 

пiклуючись про змiцнення громадянської злагоди на землi України, прагнучи 

розвивати i змiцнювати демократичну, соцiальну, правову державу, 

усвiдомлюючи вiдповiдальнiсть перед Богом, власною совiстю, попереднiми, 

нинiшнiм та прийдешнiми поколiннями 28 червня 1996 р. прийняла 

Конституцiю України. Людина, її життя i здоров'я, честь i гiднiсть, 

недоторканнiсть i безпека були проголошенi в Українi найвищою соцiальною 

цiннiстю. «Права i свободи людини та їх гарантiї визначають змiст i 

спрямованiсть дiяльностi держави. Держава вiдповiдає перед людиною за 

свою дiяльнiсть. Утвердження i забезпечення прав i свобод людини є 

головним обов'язком держави», – йдеться у ч. 2 ст. 3 Констиуцiї України [190].  

Частина 5 статтi 55 Основного Закону України проголосила право 

кожного пiсля використання всiх нацiональних засобiв юридичного захисту 

звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних 

судових установ чи до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, членом 

або учасником яких є Україна, а стаття 56 – право кожного на вiдшкодування 

за рахунок держави чи органiв мiсцевого самоврядування матерiальної та 

моральної шкоди, завданої незаконними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю 

органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових i 

службових осiб пiд час здiйснення ними своїх повноважень [190]. Гарантією 

здійснення конституційного права на звернення до міжнародних судових 

установ та міжнародних організацій, як і ряду інших суб’єктивних юридичних 

прав, є право на його захист судом. 

Закрiплення в Конституцiї України права кожного на звернення до 

вiдповiдних мiжнародних судових установ та вiдповiдних органiв 

мiжнародних органiзацiй свiдчить, що iдея прав i свобод людини та їх гарантiй 

є пiдґрунтям побудови нацiональної правової системи, а ефективнiсть їх 

захисту – одним iз показникiв розвитку держави як правової та 

демократичної [190]. Як вже зазначалось у вступi до цього дисертацiйного 

дослiдження розвинений механiзм реалiзацiї конституцiйного права кожного 
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пiсля використання всiх нацiональних засобiв юридичного захисту звертатися 

за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ 

чи до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, членом або учасником 

яких є Україна, дає можливiсть вiдновлювати порушенi права людини i 

громадянина на нацiональному рiвнi вiдповiдно до принципу субсидiарностi, 

сприяє i допомагає державi у виявленнi структурних або загальних недолiкiв у 

нацiональному правi або практицi, першопричин недолiкiв системного 

характеру, якi лежать в основi порушення, та усувати їх, а також здiйснювати 

контроль за ефективнiстю наявних нацiональних засобiв юридичного захисту. 

Досліджуючи конституційні права і свободи людини та громадянина 

вітчизняні і закордонні вчені поодиноко торкались і дослідження деяких 

структурних елементів суб’єктивного юридичного права кожного на 

звернення до відповідних міжнародних судових установ чи відповідних 

органів міжнародних організацій, використовуючи наукову методологію, яка 

враховувала наявний на час дослідження стан конституційно-правового 

закріплення цих прав. Водночас, конституційна, судова реформа в Україні, 

реформування контрольних механізмів і міжнародних процедур в галузі прав 

людини здійснюють вплив на трансформацію конституційно-правового 

механізму забезпечення права кожного на звернення до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій, а також інших конституційних прав, які є гарантією його 

реалізації. 

Вищевикладене свiдчить про доцiльнiсть, необхiднiсть та актуальнiсть 

дослiдження конституцiйного права кожного звертатися за захистом своїх 

прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних 

органiв мiжнародних органiзацiй, використовуючи сучасну наукову 

методологiю, яка має враховувати наявний сьогоднi стан конституцiйно-

правового закрiплення цього права, конституцiйно-правовий механiзм його 

забезпечення, практику реалiзацiї, а також вiдповiднiсть його конституцiйно-

правового регулювання вимогам сьогодення. 
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Розвiдки в галузi наукового пiзнання початку ХХI столiття виявили 

обмеженiсть класичних та некласичних методологiчних засобiв дослiдження 

складних систем у природничих, гуманiтарних та соцiальних 

науках [550, с. 3]. Розвиток кожної держави повною мiрою залежить вiд 

розвитку суспiльства в цiлому. Разом iз тим зростає кiлькiсть глобальних 

проблем, вiд вирiшення яких залежить майбутнє усього людства, його 

виживання [524, с. 32]. Ці процеси є взаємопов’язаними та 

взаємообумовленими. 

Ключовою з них є захист прав людини i основоположних свобод, який 

здiйснюється за допомогою як внутрiшньодержавного механiзму захисту, так i 

субсидiарного. При цьому явища мiжнародного життя тiсно «…пов'язанi з 

явищами, що вiдбуваються усерединi держави, якi вирiшальним чином 

впливають на подiї у свiтi» [524, с. 32]. Загальновiдомо: ефективнiсть 

внутрiшньодержавного механiзму захисту прав людини i основоположних 

свобод має безпосереднiй вплив на субсидiарний механiзм їх захисту.  

Так, неефективнiсть внутрiшньодержавного механiзму захисту прав 

людини i основоположних свобод призводить до збiльшення iндивiдуальних 

заяв, наприклад, до Європейського суду з прав людини. Це поставило під 

загрозу довгострокову ефективність конвенційної системи і спричинило 

необхiднiсть не лише покращення застосування норм Конвенції, а й 

вдосконалення її контрольного механiзму.  

При цьому неможливо вдосконалити конституційно-правове регулювання 

та практику реалізації конституційного права на звернення до міжнародних 

судових установ та міжнародних організацій не вийшовши за межу 

дисциплінарності. «Усi глобальнi проблеми сучасностi взаємозалежнi, 

взаємозумовленi, тому iзольоване їх вирiшення не можливе. При цьому 

важливим залишається виявлення їх походження, характеру й особливостей i, 

насамперед, пошук науково обґрунтованих i реалiстичних у практичному 

вiдношеннi шляхiв їх вирiшення, що виводить дослiдження за межi колишнiх 

дисциплiнарних наукових парадигм у простiр мiж- i трансдисциплiнарностi», - 
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зазначає Я.М. Чайка [550, с 3]. Загальновiдомо: нiщо не може бути 

вдосконалене без його пiзнавального освоєння, якiсть якого визначається 

насамперед тим, на якiй методологiчнiй основi воно здiйснюється [507, с. 50].  

Авторський колектив пiдручника «Курс конституционного права 

Украины. Общая часть: Основы теории конституционного права» пiд 

редакцiєю М. Баймуратова та О. Батанова зазначає, що методологiя пiзнання 

здiйснює iстотний вплив на змiст i систематизацiю наукових знань, якiснi 

характеристики отриманих результатiв [212, с. 95]. Проблема задає умови 

дослiдження. Тобто вирiшення проблеми може обмежитися доповненням або 

взаємозв’язком з iншими формами знань, отриманих результатiв на 

дисциплiнарному рiвнi, а може потребувати побудови iнтегральних структур. 

Але вирiшення складних комплексних проблем має певнi труднощi, особливо 

на етапi побудови iнтегральних структур [550]. «Методологiя… дозволяє 

дослiднику зорiєнтуватися у фактичному матерiалi, аналiзувати i синтезувати 

його, науково збагачувати», – пiдкреслює О. Сурiлов [507, с. 47-48]. У своїх 

працях учений акцентував увагу на подвiйному характерi методологiї. З 

одного боку, методологiя виступає як сукупнiсть рiзних способiв пiзнання 

держави i права на загальнотеоретичному рiвнi, а з iншого – є предметом 

пiзнання [506, с. 9-10]. На думку вченого, у юридичному пiзнаннi методологiя 

необхiдна, оскiльки вона забезпечує вдосконалювання, а отже, i 

плодотворнiсть методiв цього пiзнання [507, с. 47]. Складнiсть методологiчної 

проблематики визначається насамперед її комплекснiстю, рiзнобiчнiстю. 

Конституцiйне право України повинно мати широку систему методiв 

дослiджень, «…для того щоб глибоко i всебiчно дослiдити свiй предмет 

пiзнання, з'ясувати його сутнiсть, якiснi характеристики, динамiку розвитку в 

усiй рiзноманiтностi об'єктивної реальностi, її закономiрних та випадкових 

проявiв, здатнiсть ефективно i швидко реагувати на кардинальнi змiни у 

швидкоплинному життi... Ця система у сукупностi з iншими спецiальними 

засобами i прийомами пiзнання тих або iнших правових явищ є складним 
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утворенням, дослiдницьким iнструментарiєм усiєї юридичної науки – її 

методологiєю» [508, с. 36].  

Ми одностайнi з ученими у думцi, що до методологiї необхiдно пiдходити 

насамперед етимологiчно [56; 55]. У такому контекстi це поняття мiстить 

вказiвку на метод i закономiрностi, що йому властивi та проявляються в його 

становленнi, розвитку й реалiзацiї. Оволодiння цими закономiрностями й 

використання їх у соцiальних цiлях є наукою про методи (або 

методологiєю) [508, с. 51]. О. Васильченко слушно зазначає: «Методологiя – 

це вчення про методи пiзнання конституцiйно-правових реалiй, теоретичне 

обґрунтування методiв i способiв пiзнання цих реалiй; вчення про структуру, 

логiчну органiзацiю, методи та засоби дiяльностi; вчення про принципи 

побудови, форми та способи наукового пiзнання. Вона об’єднує в собi масив 

знань щодо форм та методiв наукового дослiдження певного явища. Це 

«концептуальний виклад мети, змiсту, методiв дослiдження, якi забезпечують 

отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої iнформацiї про 

процеси та явища» [72, с. 19]. При цьому, досліджувані процеси та явища не 

перебувають у статиці, навпроти – вони є динамічними. Відтак потребують на 

кожному етапі їх розвитку застосування тих або інших методів, способів 

пізнання. 

На думку О. Сурiлова, методологiя як процес є не тiльки пiзнавальним 

вiдображенням методiв, але й їх конструктивною модернiзацiєю, наповненням 

їх новим змiстом. Вона i реєстратор сущого, i його творець [507]. «Тому, – 

наголошує Л. Арнаутова, – надавалося велике значення активним творчим 

витокам методологiї права. У цьому зв'язку методологiя як система наукового 

пiзнання (процес), знання (його результат) i реконструкцiя методiв … 

розглядається як особливий феномен у науцi, i не тiльки в науцi, але й в iнших 

сферах соцiального життя суспiльства. Вiд рiвня розвитку методологiї 

юридичної науки насамперед i головним чином залежить ефективнiсть цiєї 

науки. Методологiчна забезпеченiсть конкретного юридичного дослiдження є 

найважливiшою передумовою його позитивної результативностi» [43].  
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Конституцiйне право кожного на звернення до вiдповiдних мiжнародних 

судових установ чи до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй є 

складним конституційно-правовим явищем. Воно потребує комплексного 

використання методів діслідження. Саме вони формують методологію його 

дослідження.  

О. Васильченко слушно висновує, що «… методологiчнi засади 

дослiдження … ґрунтуються на використаннi способiв та прийомiв, за 

допомогою яких можуть бути визначенi його мета, змiст та особливостi, а 

результат дослiдження буде залежати вiд обраних пiдходiв, методiв та засобiв 

пiзнання» [72, с. 20-21]. Безумовно, що тільки комплексне застосування 

методiв дослiдження конституційного права кожного на звернення до 

міжнародних судових установ та відповідних органів міжнародних організацій 

забезпечує можливiсть одержання таких наукових результатів, які 

характеризуються науковою новизною та конкретизуються у положеннях, 

висновках, рекомендаціях та пропозиціях. 

Вiдомо, що дослiдження будь-якого явища здiйснюється за допомогою 

певної методологiї, яка об’єктивно зумовлюється насамперед предметом 

дослiдження [286, с. 78]. Предметом цього дисертаційного дослідження є 

конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та 

міжнародних організацій. Як зазначає П. Рабiнович, «предмет дослiдження 

„веде” за собою дослiдницький метод» [333, с. 83]. Саме конституційне право на 

звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій як 

предмет дослідження буде вести за собою дослідницький метод. 

Як наголошує М. Козюбра, методологiя юридичної науки не є чимось 

принципово вiдмiнним i уособленим по вiдношенню до наукової методологiї 

взагалi. Як рiзновид останньої, вона пiдкоряється загальним закономiрностям 

розвитку методологiчного знання [168, с. 8]. Представники конкретних наук, 

обґрунтовуючи своє право на розробку методологiчних проблем, виходять iз 

того, що кожна конкретна юридична наука неможлива без своєї методологiчної 
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бази, i розробка методологiї цих наук становить безпосередню сферу i найважливiше 

завдання спецiалiстiв у сферi конкретних юридичних наук [50, с. 10]. 

«I дiйсно, – зазначає О. Бигич, – ведеться активна розробка та дослiдження 

окремих методiв пiзнання не лише у сферi теорiї держави i права, але й у рамках 

окремих галузевих наук. Удосконалення, розвиток методу правової науки 

вимагає спецiальних дослiджень, розробок, як i iншi методологiчнi проблеми. 

Вiдома специфiка методiв окремих юридичних наук не означає, однак, їх повної, 

абсолютної рiзницi» [54, с. 114]. Загальнi риси, властивi цим методам, на думку 

В. М. Сирих, вiдображаються в такому: 1) засновуються на системi 

загальнонаукових методiв пiзнання; 2) мають загальний родовий предмет 

дослiдження – закономiрностi функцiонування i розвитку державно-правової 

надбудови як вiдносно самостiйного компонента суспiльного буття; 

3) складаються в основному з одних i тих же елементiв – сукупностi загальних, 

спецiальних i приватних методiв пiзнання. Не лише методи теоретичного 

пiзнання є загальними для всiєї науки. Юридичнi науки мають багато загальних 

методiв, що застосовуються як на стадiї збору емпiричних даних, так i в процесi 

їх узагальнення. Це методи тлумачення права, порiвняльно-правовий метод, 

конкретно-соцiологiчнi методи та iн.; 4) юридичнi науки характеризуються 

єдиною послiдовнiстю руху, розвитку наукового знання, вихiдним пунктом 

якого виступає соцiально-правова практика, i, вiдповiдно, послiдовнiстю 

використання методiв, прийомiв пiзнання державно-правових явищ». Цi загальнi 

риси та якостi, що притаманнi методам окремих юридичних наук, охоплюються 

поняттям «метод правової науки» [286, с. 142]. 

Юридична наука для дослiдження свого предмета передбачає певну 

методологiю. Остання ж має використовуватися з дотриманням певних 

правил, постулатiв. Їх недотримання може негативно вiдбитись на результатах 

дослiджень [286, с. 142]. Серед методологiчних порушень у юридичнiй 

лiтературi видiляють такi: використання методiв дослiдження поза межами їх 

застосовуваностi, тобто абсолютизацiя, гiперболiзацiя їх евристичних 
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можливостей, а також „оприродничування” законiв соцiальних 

явищ [333, с. 168]. 

Отже, пiдґрунтя дослiдження конституцiйного права кожного звертатися 

до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних органiв 

мiжнародних органiзацiй має становити сукупнiсть загальнонаукових 

дослiдницьких пiдходiв, методiв, способiв, якi мають такий характер: 1) є 

вихiдними; 2) є загальноприйнятими; 3) мають науковий характер; 4) є 

достовiрними.  

Сукупнiсть знань про процес наукового дослiдження – методологiю – має 

ключове значення для дослiдження зазначеного конституцiйного права. 

Фiлософський, логiчний, антропологiчний, цивiлiзацiйний, системний 

пiдходи дозволяють виявити методологiчнi особливостi конституцiйного 

права кожного звертатися до вiдповiдних мiжнародних судових установ та 

вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй.  

О. Бигич зазначає, що, на думку деяких вчених, в основi методологiї 

завжди лежить сукупнiсть певних фiлософських принципiв i способiв 

отримання знань [54, с. 125]. Прогрес юридичної науки перш за все 

визначається її фiлософським озброєнням. Пiзнання державно-правових явищ 

у рамках загальних закономiрностей загального розвитку можливе лише на 

основi широких фiлософських узагальнень [51, с. 127]. О. Васильченко 

слушно наголошує, що фiлософський пiдхiд забезпечує ґрунтовну оцiнку 

певних явищ та спрямований на отримання певного результату [72, с. 24]. 

Особливої актуальності застосування філософського підходу набуває сьогодні, 

під час переосмислення конституційно-правового механізму забезпечення 

права звертатися до міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій, ролі в ньому створених відповідно до Паризьких 

принципів національних установ, які займаються заохоченням і захистом прав 

людини. При цьому, застосування філософського підходу має бути 

виваженим, адже оскільки він є не правовим, то прогнозовано може привести 

до таких результатів, які за своїм змістовним наповненням будуть не 
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придатними чи лише частково придатними для нормопроектної та 

правотворчої діяльності (для розвитку законодавства України з питань 

забезпечення конституційного права кожного звертатися за захистом своїх 

прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна), а 

також для правозастосування (для вдосконалення практики реалізації норм 

законодавства, яке регулює зазначене вище конституційне право людини і 

громадянина). 

Iншої точки зору дотримуються Д. Фельдман, Г. Кудряков, В. Лазарєв, 

зазначаючи, що спiввiдношення фiлософських загальнометодологiчних 

принципiв у дослiдженнi державно-правових явищ, це, перш за все, проблема 

фiлософського пiдходу до вивчення держави i права [535, с. 10]. З такою точкою 

зору погодитись не можна, оскiльки тiсно взаємопов’язанi не тiльки методи 

дослiдження, а й науки, зокрема фiлософiя та правознавство. По-друге, 

дослiдження конституцiйного права кожного звертатися за захистом своїх прав i 

свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних органiв 

мiжнародних органiзацiй здiйснюється iз застосуванням пiдходiв у комплексi, а 

не поодиноко. Саме фiлософський пiдхiд дає змогу дослiдити сутнiсть та змiст 

цього конституцiйного права, конституцiйно-правовий механiзм його 

забезпечення, а також сутнiсть категорiй, якi цей механiзм утворює. Крім того, 

завдання ефективного застосування методології не полягає в виборі та 

використанні лише окремих підходів та методів. Навпроти, завдання полягає в 

пошуку оптимального їх співвідношення. 

Дедукцію та індукцію, аналіз та синтез, визначення понять, класифікацію 

цих понять за певними критеріями, сходження від абстрактного до конкретного і 

від конкретного до абстрактного включає логічний метод пізнання. При 

дослідженні конституційного права кожного на звернення до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій перехід від загальних висновків до конкретних забезпечується за 

допомогою дедукції, а від одиничних до загальних – за допомогою індукції. За 
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допомогою аналізу здійснюється розчленування досліджуваного 

конституційного права на його структурні елементи, якими є певні можливості, а 

також дослідження кожного з них. Синтез дозволяє створити повну картину. 

Виявивши ознаки конституційного права на звернення до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій сходженням від конкретного до абстрактного можна сформулювати 

визначення поняття суб’єктивного права на звернення до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій. Логічний метод є основою для формулювання поняття гарантій 

права кожного після використання всіх національних засобів юридичного 

захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є Україна, а також класифікації цих гарантій. 

У разi логiчного дослiдження конституцiйного права кожного пiсля 

використання всiх нацiональних засобiв юридичного захисту звертатися за 

захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до 

вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй необхiдно вiдволiкатись вiд 

випадковостей окремих чинникiв, а також їх особливостей. Саме цей метод 

дослiдження зазначеного конституцiйного права розкриває його роль, зв'язки з 

полiтикою, загальним рiвнем культурного розвитку суспiльства, економiкою 

тощо. Крiм того, логiчний метод розкриває основнi аспекти забезпечення цього 

права, його природу, дає можливiсть проаналiзувати його структурнi елементи.  

«Логiчний метод як система взаємопов'язаних операцiй, оцiнок, принципiв 

використовується для отримання нового юридичного знання про закономiрностi 

функцiонування i розвитку правової форми суспiльного життя. Як вiдомо, 

виявлення таких закономiрностей можливе при порiвняльному дослiдженнi 

державно-правових явищ, при зiставленому аналiзi окремих правових чинникiв, 

рiзних правопорядкiв», – зазначає О. Бигич [54, с. 118]. Безсумнівно, що при 

дослідженні конституційного права на звернення до міжнародних судових 

установ та міжнародних організацій зіставленому аналізу підлягають, в тому 
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числі, принцип захисту прав людини і громадянина в правових системах держав 

та міжнародній правовій системі, конституційно-правові механізми забезпечення 

цього права в різних державах тощо. 

Особливiсть логiчного пiдходу щодо вивчення сутностi конституцiйного 

права кожного на звернення до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій полягає в дослiдженнi його ознак, 

сутностi, мiсця в системi прав i свобод людини i громадянина, спiввiдношення 

цього конституцiйного права з iншими правами людини i громадянина. 

Антропологiя, як зразок сучасного природно-правового способу 

мислення, долає методологiчну обмеженiсть правового позитивiзму та 

соцiологiчної концепцiї праворозумiння шляхом визначення зв’язку права i 

природи людини [206, с. 103-104]. «Вiдповiдi на всi фiлософськi питання 

права визначаються вiдповiддю на питання про сенс людського буття», – 

зазначає Е. Фехнер [536, с. 184]. У цьому висловлюваннi передано 

антропологiчну позицiю стосовно права, пiдкреслює В. Кравець [206, с. 104]. 

Загальновiдомо: його сутнiсть – показати право як явище, без якого людина не 

може iснувати, а також у структурi людського буття виявити елементи, якi у 

зовнiшньому вираженнi дають правовi вiдносини. Власне, ця обставина 

уможливлює правову антропологiю, для якої однiєю iз центральних проблем є 

виявлення антропологiчних передумов (пiдстав) iнтерпретацiй iдеї 

права [206, с. 104]. У вивченнi конституцiйного права кожного звертатися за 

захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи 

до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй особливiсть цього пiдходу 

полягає у тому, що, по-перше, його пiдґрунтям є суб’єктивний пiдхiд, по-

друге, вiн розглядає сутнiсть цього конституцiйного права до людини. 

Загальновiдомо: системний пiдхiд зумовлюється системно-функцiональною 

природою конституцiйного права кожного звертатися за захистом своїх прав i 

свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних органiв 

мiжнародних органiзацiй. Особливiсть цього пiдходу щодо дослiджуваного 

права полягає в тому, що зазначене конституцiйне право є складною вiдкритою 
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системою, яка складається з елементiв, що є системами бiльш низького порядку, 

i входить до бiльш широких систем. Зазначенi явища потребують дослiдження. 

Отже, конституцiйне право кожного звертатися за захистом своїх прав i свобод 

до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних органiв 

мiжнародних органiзацiй можливо пiзнати в логiчному зв'язку з iншими 

системами. У цьому разi вiдбувається спiввiдношення системного пiдходу та 

порiвняльного, адже зiставляються певнi системи. Такий пiдхiд дослiдження 

дозволяє, по-перше, отримати цiлiсну модель конституцiйного права кожного на 

звернення до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних 

органiв мiжнародних органiзацiй з визначеними i зовнiшнiми, i внутрiшнiми 

зв'язками; по-друге, видiлити його системнi ознаки. Завдяки цьому стає 

можливим дослiдити основнi тенденцiї розвитку цього конституцiйного права в 

певних умовах (iсторичних, економiчних тощо), пов'язуючи його «системнi 

параметри» з проблемами вдосконалення конституційно-правового механізму 

забезпечення цього права. Крім того, порівняння розвитку цього 

конституційного права в Україні та в зарубіжних країнах дає можливість дійти 

висновків про наявність або відсутність тенденції до розширення його змісту, 

підвищення ефективності конституційно-правового механізму його 

забезпечення. Узагальнення досвіду України та зарубіжних країн шляхом 

співставлення (виявлення однакових та відмінних тенденцій, певних явищ) дає 

можливість врахувати його при виробленні та обґрунтуванні пропозицій щодо 

вдосконалення конституційно-правового регулювання права кожного після 

використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за 

захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій. При цьому визначити тенденцiї 

його розвитку, а також визначити шляхи вдосконалення його конституцiйно-

правового забезпечення дає змогу метод прогнозування.  

З позицій системного методу випливає і таке завдання дисертаційного 

дослідження як встановлення структури конституційно-правового механізму 

забезпечення права звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи 
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до відповідних органів міжнародних організацій, визначити роль кожного з його 

елементів, взаємозв’язки між ними. Зокрема, принципи та норми права є одним з 

ефективних складників механізму конституційно-правового забезпечення цього 

конституційного права. Загальновідомо: взаємозалежними є норма права і 

правові відносини у конституційно-правовому механізмі забезпечення права 

звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій. 

Окрiм вище зазначених пiдходiв, М. Козюбра видiляє й 

iсторичний [101, с. 31]. Особливiсть цього пiдходу щодо дослiдження 

конституцiйного права кожного звертатися до вiдповiдних мiжнародних судових 

установ чи до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй полягає в тому, що 

процес його розвитку знаходить своє вiдображення у всiй багатогранностi, 

враховуючи всi позитивнi та негативнi «надбання» iсторичного досвiду. Цей 

пiдхiд дозволяє виявити ті складові елементи ідеї прав людини, які виникли 

раніше, дослiдити закони генезису зазначеного конституцiйного права, перiоди 

його розвитку в нацiональнiй правовiй системi та правових системах iнших 

країн, а також в міжнародній правовій системі. 

На слушну думку П. Новгородцева, «…тут спостерiгається тiсний 

взаємозв'язок з методом порiвняння, коли державно-правовi явища зiставляються 

на рiзних рiвнях їх розвитку, функцiонування, в результатi чого 

використовується iсторичний досвiд, виявляється позитивне та негативне в 

даному процесi. Iсторичний метод досить часто має характер прогнозування 

можливих змiн, особливо в процесi дослiдження результатiв порiвняльно-

правових дослiджень» [267, с. 64-78]. У процесi виявлення закономiрностей, що 

не лежать в основi формування, розвитку i функцiонування системи права, 

необхiдно дотримуватися рiзноманiтних методологiчних вимог. Серед них на 

першому мiсцi – метод iсторизму, а точнiше, вимога забезпечити єднiсть 

iсторичного i логiчного. За допомогою iсторичного методу виявляється 

багатоманiтнiсть конкретного iсторичного процесу правового регулювання 

суспiльства. Даний метод застосовується не лише стосовно минулого, щодо 
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зниклих iсторичних форм, а й щодо сучасностi. У процесi iсторичного 

дослiдження простежується генезис, становлення i розвиток правової форми, з 

повторами i з тим випадковим, що вiдiграє роль в iсторiї [267, с. 117-119]. Щодо 

конституційного права кожного на звернення до міжнародних судових установ 

та міжнародних організацій саме історичний метод підтверджує, що генеза 

конституційного права звертатися до відповідних міжнародних судових установ 

чи до відповідних органів міжнародних організацій йде від простого до 

складного – від самої ідеї прав людини до принципу захисту прав людини, від 

принципу захисту прав людини до права кожного після використання всіх 

національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій. 

Чiткiсть застосування юридичної термiнологiї, виявлення її змiсту 

досягається за допомогою використання герменевтичних методiв. «…Ця 

методика є цiнною й тим, що вона допомагає забезпечити поєднання знання, 

що фiксує об'єктивний стан предмета пiзнання, iз суб'єктивним свiтом людей, 

якi вибудовують та реалiзують у правовiй сферi свою активну життєву 

позицiю; виявити та пояснити змiст i значення правових документiв, вчинкiв 

суб'єктiв правового життя та правової полiтики, якi виходять iз визнання того, 

що iснує сторона не тiльки зовнiшня, а й внутрiшня, прихована, така, що 

виходить iз свiдомих або пiдсвiдомих прагнень», – зазначає 

О. Батанов [48, с. 155]. 

Отже, iснує широка рiзноманiтнiсть методiв дослiдження 

конституцiйного права кожного звертатися за захистом своїх прав i свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій. Вони є ефективними в комплексі. Тим не менше, 

кожен з методів має свою сферу застосування. Загальновідомо: 

необгрунтоване застосування або ігнорування того або іншого методу може 

привести до недостовірних наукових результатів. З цього випливає, що має 

застосовуватись комплекс оптимальних методів. 
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Вищевикладене свiдчить про необхiднiсть дослiдження конституцiйного 

права на звернення до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій, а також розробки його 

концепцiї як полiсемантичної форми знання з використанням сучасної 

методологiї, у структурi якої ключове значення мають принципи iсторизму, 

об’єктивностi, науковостi, конкретностi, комплексностi, детермiнiзму, 

системностi, унiверсалiзму.  

Наукова проблема щодо конституцiйного права кожного звертатися до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій, яка має складний комплексний характер, зумовлює 

застосування таких засобiв науково-юридичного дослiдження, як емпiричнi, 

теоретичнi матерiали. Емпiричними є матеріали судової практики, декларації та 

резолюції міжнародних міжурядових організацій, звіти органів державної влади, 

офіційні статистичні дані з досліджуваної проблематики. Теоретичнi матерiали 

включають працi вчених як України, так i зарубiжних країн iз конституцiйного 

права, порiвняльного правознавства, мiжнародного права, фiлософiї, iсторiї 

держави i права України, iсторiї держави i права зарубiжних країн, iсторiї 

полiтико-правових вчень. Вони мiстять наукове пiдґрунтя щодо правової 

природи дослiджуваного конституцiйного права тощо.  

Розвiдки в галузi наукового пiзнання початку ХХI столiття виявили 

обмеженiсть класичних та некласичних методологiчних засобiв дослiдження 

складних систем. Усi глобальнi проблеми сучасностi взаємозалежнi, 

взаємозумовленi, тому iзольоване їх вирiшення не можливе [429]. Зокрема, 

неможливо вдосконалити конституційно-правовий механізм забезпечення 

права звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій, не дослідивши принцип 

правової визначеності та принцип «de minimis non curat praetor», а також такий 

відносно новий критерій прийнятності індивідуальної скарги до 

Європейського суду з прав людини як суттєва шкода та ін. 
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При цьому важливим залишається виявлення походження, характеру й 

особливостей цих проблем, насамперед, пошук науково обґрунтованих i 

реалiстичних у практичному вiдношеннi шляхiв їх вирiшення, що виводить 

дослiдження за межi колишнiх дисциплiнарних наукових парадигм у простiр 

мiж- i трансдисциплiнарностi. Цей процес зумовлений тим, що для 

постнекласичного етапу розвитку науки бiльшiсть проблем виступають як 

комплекснi, що охоплюють у процесi дослiдження рiзнi галузi знань. 

Вирiшення таких проблем, дослiдження вiдповiдних явищ та об`єктiв не 

можливе в рамках вузької дисциплiнарностi, оскiльки наука має справу зi 

складними системними об’єктами, якi в межах кожної окремої дисциплiни 

вивчаються лише частково [550]. Зокрема, складною комплексною проблемою 

є вдосконалення конституційно-правового механізму забезпечення права 

кожного після використання всіх національних засобів юридичного захисту 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом 

або учасником яких є Україна. Дослідження суспільних відносин, які 

виникають у процесі реалізації цього конституційного права не може 

здійснюватись лише в межах конституційного права, оскільки ці суспільні 

відносини вивчаються і в рамках інших дисциплін. 

Тому актуальним для дослiдження складних комплексних проблем 

виступає вивчення феноменiв мiждисциплiнарностi, мультидисциплiнарностi, 

iнтердисциплiнарностi, трансдисциплiнарностi та iншi комплекснi 

дослiдження, що базуються на знаннях рiзних дисциплiн про певний 

об’єкт [550].   

«Дослiдниками визнано, – зазначає Я. Чайка, – що дисциплiнарна 

органiзацiя науки на постнекласичному етапi пiзнання не дає цiлiсного знання 

про об’єкт, а вивчення складного об’єкта вiдбувається при залученнi рiзних 

дисциплiн. Оскiльки зазначенi дослiдження комплексного характеру 

потребують методологiчних пiдходiв, якi позитивно доповнюють 

дисциплiнарнi норми та принципи, тому актуальним є розробка даних пiдходiв 
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у царинi складних комплексних дослiджень… Комплекснi дослiдження 

пов'язанi з уявленням про об’єкт як складну множину фрагментiв дiйсностi, 

що має структурно-морфологiчну чи функцiональну сукупнiсть 

елементiв» [550].  

Отже, необхiдним є аналiз дисциплiнарного, мiждисциплiнарного, 

мультидисциплiнарного та трасдисциплiнарного пiдходiв з метою визначення, 

на якому з них може бути побудовано методологiю дослiдження 

конституцiйного права на звернення до відповідних міжнародних судових 

установ чи до відповідних органів міжнародних організацій.  

А. Колот зазначає, що явища i процеси, якi знаходяться за «кадром» 

мiждисциплiнарностi, є достатньо складними, багатоплановими та 

рiзновекторними, а тому досить проблематично дати вичерпну характеристику 

цього феномена в одному, хоча й найширшому формулюваннi. Для 

комплексної характеристики категорiї, що є предметом цього аналiзу, вчений 

пропонує розглядати її як мiнiмум iз дев’яти позицiй: 

«1) Мiждисциплiнарнiсть – це запозичення i перетiкання пiдходiв i методiв 

рiзних наук (дисциплiн); 2) Мiждисциплiнарнiсть – це здатнiсть побачити, 

розпiзнати, сприйняти те, що стає доступним у межах окремо взятої науки 

(дисциплiни) за використання методiв та iнструментарiю iнших наук 

(дисциплiн); 3) Мiждисциплiнарнiсть у практицi наукових дослiджень … 

означає… запозичення …методичного i прикладного iнструментарiю; 

4) Мiждисциплiнарнiсть – це розширення мiждисциплiнарних зв’язкiв у якостi 

“протиотрути” надмiрнiй вузькостi як предмету, сфери наукових дослiджень; 

5) Мiждисциплiнарнiсть – це запозичення взаємопов’язаними науками 

(дисциплiнами) як методiв, iнструментарiю, так i отриманих результатiв 

дослiдження та постiйне звернення до їх теоретичних схем, моделей, 

категорiй, понять; 6) Мiждисциплiнарнiсть – це намагання подолати експансiю 

так званого “…iмперiалiзму ” у бiльшiсть галузей … науки. Йдеться про 

невиправдане засилля економiчних наук методологiчними засадами, 

теоретичним iнструментарiєм неокласики, мейнстриму i прагнення збагатити 
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економiчнi науки здобутками iнших сучасних економiчних, соцiологiчних, 

фiлософських теорiй; 7) “Мiждисциплiнарнiсть” – це не лише просте 

запозичення методiв, iнструментарiю з iнших наук (дисциплiн), а й iнтеграцiя 

останнiх на рiвнi конструювання мiждисциплiнарних об’єктiв, предметiв, 

опрацювання яких дозволяє отримати нове наукове знання; 

8) Мiждисциплiнарнiсть – це науково-педагогiчна новацiя, що породжує 

здатнiсть побачити, розпiзнати, сприйняти те, що є недоступним у межах 

окремо взятої науки (дисциплiни) з її специфiчним, вузькоорiєнтованим 

об’єктом, предметом i методами дослiдження; 9) “Мiждисциплiнарнiсть” у 

широкому, функцiональному її розумiннi – це зiткнення, взаємопроникнення, 

синергiя рiзних наук (дисциплiн), що передбачає розвиток iнтеграцiйних 

процесiв, зростаючу взаємодiю, взаємозбагачення методiв, iнструментарiю 

задля отримання нового наукового знання» [170]. Водночас наголошуємо на 

тому, що на порядку денному постають принципово новi завдання щодо 

використання мiждисциплiнарної практики дослiджень. Остання, за нашим 

баченням, як за масштабами, так i за постановкою завдань має бути значно 

рiзноманiтнiшою, методологiчно вивiреною з огляду на цiлу низку 

об’єктивних i суб’єктивних обставин [170]. 

 Головною ознакою власне мiждисциплiнарного пiдходу є глибший 

рiвень пiзнання на основi застосування пiд час здiйснення дослiджень 

iнтеграцiйної взаємодiї рiзногалузевих наукових знань, коли сукупнiсть 

останнiх iснує у виглядi єдиного комплексу. Завдяки саме цьому 

мiждисциплiнарний пiдхiд вiдкриває можливiсть виконувати дослiдження на 

глибших рiвнях [550]. Особливiсть цього пiдходу у дослiдженнi 

конституцiйного права кожного звертатися за захистом своїх прав i свобод до 

вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних органiв 

мiжнародних органiзацiй полягає в тому, що воно входить до 

мiждисциплiнарної системи знань. Має мiсце об’єднання рiзних дисциплiн для 

створення нової онтологiї, а також методiв для «роботи» з її об’єктами. 

Характерною рисою цих систем знань є, безумовно, менша чiткiсть 
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дисциплiнарних кордонiв. Iсторiя полiтико-правових учень, iсторiя держави i 

права України, iсторiя держави i права зарубiжних країн, конституцiйне право 

України, конституцiйне право зарубiжних країн, мiжнародне право, 

полiтологiя взаємодiють задля створення цiлiсної картини прав i свобод 

людини i громадянина. Ця картина в кожнiй зазначенiй вище дисциплiнi дає 

семантичну iнтерпретацiю фактiв. За вiдсутностi розробленої теорiї 

становлення конституцiйного права кожного звертатися за захистом своїх 

прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних 

органiв мiжнародних органiзацiй саме цим забезпечується їх певна iнерцiя. 

При цьому, як зазначається в спецiальнiй лiтературi, мiждисциплiнарнiсть в 

жодному разi не зводиться до унiверсалiзуючої цiлiсної системи 

знань [72; 550; 170]. Принцип унiверсалiзму не зводить наявнi сумiрнi системи 

знань до спрощеної схеми, а, навпаки, в мiждисциплiнарному дослiдженнi є 

методологiчною засадою вирiшення комплексної проблеми забезпечення 

конституцiйного права на звернення до мiжнародних судових установ та 

мiжнародних органiзацiй.  

Сьогоднi невпинно набирає обертiв правова глобалiзацiя. «Саме 

глобалiзацiя створює умови для формування єдиного соцiального, 

полiтичного, економiчного i культурного простору, що зумовлює формування 

єдиного правового простору. Вона приводить до формування глобальної 

соцiальної системи, в якiй акумулюються глобальнi проблеми, пов’язанi з 

формуванням iнституцiйних i нормативних механiзмiв, що мають 

наднацiональний характер. Часткове обмеження суверенiтету нацiональної 

держави, його трансформацiя, змiна спiввiдношення мiжнародного й 

нацiонального права, формування наднацiонального (транснацiонального) 

права, змiна предмета правового регулювання в рамках нацiонального права, 

посилення впливу регiонального права на нацiональне – це основнi форми 

прояву глобалiзацiї у правовiй сферi», – наголошує О. Дзьобань. Вплив 

глобалiзацiйних процесiв на нацiональну правову систему позначається на 

правотвореннi й правотворчостi, що являють собою досить складнi 
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процеси [128]. Найяскравiше вони знаходять свiй прояв щодо конституцiйного 

права кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій. Так, нацiональнi правовi норми 

i у формальному, й у змiстовому аспектах мають вiдповiдати мiжнародним 

стандартам i враховувати специфiку глобалiзацiйних процесiв, що знаходить 

свiй прояв i щодо наявних субсидiарних механiзмiв захисту прав та свобод 

людини i громадянина, i щодо внутрiшньодержавного механiзму.  

«Посилення ролi права в умовах глобалiзацiї проявляється в розширеннi 

сфер правового регулювання, оскiльки його об’єкт i предмет не лише 

ускладнюються, але й розширюються. Все новi й новi сфери суспiльних 

вiдносин включаються у правовий простiр i, вiдповiдно, вимагають появи 

нових засобiв правового регулювання. У коло правового регулювання 

включаються усе новi суспiльнi вiдносини», – пiдкреслює Р. Бiрюков [60].  

Велике значення у подальшiй унiверсалiзацiї внутрiшньодержавного 

права має закрiплення в нацiональних конституцiях сучасного комплексу 

невiдчужуваних природних прав i свобод людини, а також визнання того, що 

загальновизнанi принципи i норми мiжнародного права є прiоритетним 

складником нацiональної правової системи. Унiверсалiзацiя у державно-

правовiй сферi – один iз важливих аспектiв загальної глобалiзацiї у сучасному 

свiтi. Глобалiзацiя iстотно вливає на трансформацiю, змiни i модернiзацiю 

державно-правових iнститутiв, норм i вiдносин на всесвiтньому, 

макрорегiональному i внутрiшньонацiональному рiвнях, стимулює, прискорює 

й оновлює процеси унiверсалiзацiї у державно-правовiй сферi [55, с. 37-38]. 

Приклад тому – такий елемент системи органiзацiйно-правових гарантiй 

конституцiйного права кожного на звернення до вiдповiдних мiжнародних 

судових установ та вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, як 

нацiональнi установи iз заохочення та захисту прав людини.  

Оскiльки в умовах глобалiзацiї пiддається змiнi концепцiя прав i свобод 

людини i громадянина, вiдбувається їх стандартизацiя, то питання гарантiй їх 

реалiзацiї виходить на перший план. Саме конституцiйне право кожного 
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звертатися за захистом своїх прав i свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій є 

гарантiєю iнших конституцiйних прав i свобод людини i громадянина. Крiм 

того, iснування не лише внутрiшньодержавного, а й субсидiарного механiзму 

захисту прав людини i основоположних свобод свiдчить, що питання 

забезпечення прав i свобод людини не лише є внутрiшньодержавною справою, 

а й виходить на наднацiональний рiвень. Більше того, з одного боку, в рамках 

одного контрольного механізму можуть застосовуватись різні міжнародні 

процедури в галузі прав людини, а з іншого – такі процедури можуть 

використовуватись міжнародними організаціями без контрольного механізму. 

Наприклад, повідомлення, які надходять до ООН, з 1959 р. передаються на 

розгляд Комісії з прав людини (з 2006 р. – Рада з прав людини) та Підкомісії з 

питань запобігання дискримінації і захисту меншин. 

О. Дзьобань наголошує, що «…найважливiшим напрямком впливу 

глобалiзацiйних процесiв на нацiональнi правовi системи є змiна 

спiввiдношення мiжнародного й нацiонального права. У сучасних умовах 

посилюється вплив мiжнародного права на функцiонування нацiональних 

правових систем» [128]. Iз цiєю точкою зору можна погодитись частково, адже 

i конституцiйне право здiйснює iстотний вплив на функцiонування 

мiжнародної правової системи, пiдтвердженням чого є рiшення Європейського 

суду з прав людини у справi «Росiйська консервативна партiя пiдприємцiв 

проти Росiї» [416]. 

Викладене вище дозволяє зробити висновок, що швидкий розвиток 

глобалiзацiї та її вплив на правову систему держави та мiжнародну правову 

систему зумовлює необхiднiсть оновлення мiждисциплiнарного пiдходу. 

Сьогоднi вiдбувається ускладнення внутрiшньодержавної та мiжнародної 

системи захисту прав людини i основоположних свобод. Так, наприклад, 

Генеральна Асамблея ООН у Резолюцiї, прийнятiй 18 грудня 2013 р., 

закликала держави-члени створювати ефективнi, незалежнi i плюралiстичнi 

нацiональнi установи, що займаються заохоченням i захистом усiх прав 
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людини i основних свобод для всiх, а там, де вони вже iснують, змiцнювати їх, 

як це передбачено у Вiденськiй декларацiї i Програмi дiй, а самi такi установи, 

за умови що вони вiдповiдають Паризьким принципам, – продовжувати брати 

участь в обговореннях у всiх вiдповiдних механiзмах i процесах Органiзацiї 

Об'єднаних Нацiй i робити внесок у цi обговорення згiдно зi своїми 

вiдповiдними мандатами, включаючи розгляд порядку денного в галузi 

розвитку на перiод пiсля 2015 року. Бiльш того, Генеральна Асамблея ООН 

просить Генерального секретаря в його наступнiй доповiдi Генеральнiй 

Асамблеї зосередити увагу на поточнiй участi нацiональних правозахисних 

установ, що вiдповiдають Паризьким принципам, у роботi Асамблеї та у 

вiдповiдних процесах з метою вивчення питання про доцiльнiсть надання 

нацiональним правозахисним установам, що вiдповiдають Паризьким 

принципам, можливостi незалежно брати участь у роботi вiдповiдних 

механiзмiв i в процесах Органiзацiї Об'єднаних Нацiй згiдно зi своїми 

вiдповiдними мандатами. Розширення згiдно з вищеназваними резолюцiями 

Генеральної Асамблеї ООН i Ради з прав людини ООН повноважень i функцiй 

нацiональних установ, що займаються заохоченням i захистом прав людини, 

створених вiдповiдно до Паризьких принципiв, зобов'язує державу привести 

його правогарантуючi функцiї у вiдповiднiсть до мiжнародних стандартiв у 

галузi прав людини. Таке ускладнення внутрiшньодержавної та мiжнародної 

системи захисту прав людини i основоположних свобод вимагає оновлення 

мiждисциплiнарного пiдходу. Одним зi складникiв методологiчного оновлення 

має стати конструктивний синтез наукових дослiджень у сферi прав людини. 

Питання транс- та мiждисциплiнарностi всебiчно вивчається 

дослiдниками усього свiту. Методологiчний аспект здiйснюється прямим 

переведенням методiв дослiдження з однiєї наукової дисциплiни в iншу 

завдяки знаходженню спiльних рис у дослiджуваних предметних 

сферах [258, с. 22]. О. Горбачук-Наровецька пiдкреслює, що 

мiждисциплiнарний пiдхiд використовується зазвичай у разi виникнення 

концептуальних та методологiчних труднощiв будь-якої дисциплiни у 
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вирiшеннi її конкретних дисциплiнарних проблем [97]. Трансдисциплiнарнiсть 

конституює такi пiзнавальнi ситуацiї, коли науковець змушений «покинути» 

поле своєї спецiалiзацiї та поринути у межову з повсякденним життям сферу. 

Так вiдбувається трансгресiя сучасної науки за рамки її класичної 

самоiдентифiкацiї у сферу становлення її основоположних вiдмiнностей та 

iдентифiкацiй [165, с. 17-37]. Отже, незалежно від того, який підхід 

застосовується - транс- чи міждисциплінарний, їх застосування можливе лише 

за умови наявності саме спільних рис у дослiджуваних предметних сферах. 

Науковці слушно підкреслюють, що трансдисциплiнарне дослiдження – 

це вiдносно нове явище, тому на нинiшньому етапi вченi лише будують 

розумiння даного концепту на основi континууму, який теоретично охоплює 

всю множину знань на всiх етапах, починаючи з дисциплiнарних, 

мiждисциплiнарних, мультидисциплiнарних i завершуючи власне 

трансдисциплiнарними дослiдженнями. Хоча проблема трансдисциплiнарностi 

висвiтлюється у значнiй кiлькостi праць, цей термiн не отримав остаточного 

визначення. Методологiя таких дослiджень перебуває на стадiї розробки, що 

викликає труднощi органiзацiї дослiджень складних комплексних проблем. 

Результатом таких дослiджень стає складний комплекс проектiв, що поєднує в 

собi дисциплiнарнi дослiдження з передбачуваними наслiдками, якi мають 

смисл i значення за умови наявностi iнших дисциплiнарних дослiджень. Це 

пов’язано насамперед iз тим, що у дослiдженнi складних комплексних 

проблем об’єкт виступає трансдисциплiнарним, а предмет дослiдження – 

дисциплiнарний. Це призводить до неможливостi узгодити отриманi 

дисциплiнарнi результати у трансдисциплiнарних дослiдженнях через наявний 

рiзний категорiальний апарат та методи дослiдження, що зумовлює 

необхiднiсть узгодження, прояснення та розробки смислової розбiжностi 

використовуваних термiнiв. Якщо у мультидисциплiнарних дослiдженнях 

залишається чiткiсть кордонiв та вiдмiннiсть предметiв, у мiждисциплiнарних 

дослiдженнях вiдбувається об’єднання, де вже виникають першi труднощi 

узгодження понять та методiв, то у трансдисциплiнарних дослiдженнях 
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будується система, де цей процес посилюється рiзнотипнiстю систем знання, 

дисциплiн та потребує розв’язання [170]. 

Правова глобалiзацiя виступає одним iз найважливiших аспектiв 

загальної глобалiзацiї у сучасному свiтi, її всебiчний вплив на державно-

правову сферу призводить до трансформацiї, змiн i модернiзацiї державно-

правових iнститутiв, норм i вiдносин у рамках нацiонального, регiонального та 

мiжнародного права. Посилення ролi права в умовах глобалiзацiї проявляється 

у розширеннi сфер правового регулювання, оскiльки його об’єкт i предмет не 

лише ускладнюються, але й розширюються. Право в умовах глобалiзацiйних 

процесiв вiдiграє унiкальну роль, тому саме право виступає ефективним 

засобом управлiння ними з метою їх оптимiзацiї, сприяє мiнiмiзацiї їх 

негативних наслiдкiв [570]. Подiляючи точку зору I. Ардашкiна, О. Горбачук-

Наровецька зазначає, що однiєю з особливостей трансдисциплiнарностi є 

виявлення специфiчної реальностi, в якiй постiйно зростає рiвень 

проблемностi як знання, так i рiзного роду екзистенцiйних ситуацiй i станiв, 

пов’язаних iз процесом пiзнання та життєдiяльностi. У методологiчному планi 

пiзнання змiнює свiй предмет. Вiдтепер ним є власне проблема, 

полiконтекстуальна, трансдисциплiнарна за своєю природою, iманентно 

незавершена. Цi характеристики безпосередньо детермiнують динамiку 

iнтеграцiйних процесiв у сучасному знаннi: останнi посилюються, коли 

зростає ступiнь проблемностi знання, тобто коли проблема актуалiзовує все 

бiльшу кiлькiсть своїх контекстiв [42,  с. 38-40; 97].  

Отже, вирiшення наукової проблеми щодо конституцiйного права 

кожного звертатися до відповідних мiжнародних судових установ чи до 

відповідних органів мiжнародних органiзацiй в межах комплексного 

дослiдження обумовлює використання рiзних пiдходiв. Дисциплiнарний 

рiвень передбачає предметне дослiдження суспiльних вiдносин, якi виникають 

при реалiзацiї цього конституцiйного права як об’єкту комплексної проблеми. 

Одностороннє доповнення однiєї дисциплiни iншою вiдбувається завдяки 

мультидисциплiнарному пiдходу. Взаємозв’язок дисцилiн має мiсце на 
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мiждисциплiнарному рiвнi, а сама побудова iнтегральних структур 

вiдбувається на трансдисциплiнарному рiвнi. 

Оскiльки проблема забезпечення конституцiйного права на звернення до 

відповідних мiжнародних судових установ чи до відповідних органів 

мiжнародних органiзацiй є комплексною, то вона не може бути розв’язана 

лише на дисциплiнарному та мультидисциплiнарному рiвнi. Хоча проблема, 

яка є змiстом вирiшуваного завдання, є множиною предметiв рiзних 

дисциплiн, тим не менше методологiя дослiдження конституцiйного права на 

звернення до відповідних мiжнародних судових установ чи до відповідних 

органів мiжнародних органiзацiй не може бути побудована на 

трансдисциплiнарному пiдходi, а має бути побудована саме на 

мiждисциплiнарному пiдходi, оскiльки: 1) цi дисциплiни мають бути 

сумiрними системами знання; 2) дозволяє поєднати в одну систему 

дослiдницькi завдання окремих дисциплiн, якi є сумiрними системами знання. 

 

1.3. Генеза конституцiйного права звертатися до мiжнародних 

судових установ та мiжнародних органiзацiй 

 

Сучаснi подiї, як мiжнароднi так i внутрiшньодержавнi, постiйно 

спонукають науковцiв-правникiв звертатися до фундаментальної проблеми 

буття людини на основi її прав. I як у минулому, так i на сучасному етапi 

пропонувалося i пропонується багато рiзних пiдходiв, якi призводять до 

розмаїття практичних рiшень в усiх сферах i на всiх рiвнях суспiльного життя. 

Кожний перiод суспiльного розвитку формує свої проблеми, i людству поки 

що не вiдомi ситуацiї, якi б не потребували умов для пiдтримки i захисту прав 

людини [256, с. 14]. 

Дослiдження ґенези конституцiйного права на звернення до мiжнародних 

судових установ та мiжнародних органiзацiй не можливе без виявлення 

основних перiодiв його генези i зумовлює потребу звернення до 

найглибиннiших його iсторичних витокiв, якi мiстяться в працях 
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представникiв античної фiлософiї. «Рiч у тiм, що фiлософiя взагалi є iсторично 

першою формою теоретичного освоєння свiту, а також у тому, що вона 

виступає духовною квiнтесенцiєю тiєї епохи, в якiй вона виникає й 

розвивається. Ми роздiляємо ту точку зору, згiдно з якою фiлософiя неодмiнно 

формується в епоху зародження i становлення цивiлiзацiї як такої», – слушно 

наголошує Ю.Чайковський [551, с. 12].  

При цьому становлення та розвиток конституцiйного права звертатися до 

мiжнародних судових установ та мiжнародних органiзацiй не можна 

ототожнювати з генезисом системи чи форм i джерел конституцiйного права. 

«…Вони лише надають генезису iнституту прав людини певної 

упорядкованостi та завершеного вигляду. …генезис iнститутiв 

конституцiйного права в Українi та зарубiжних країнах був певною мiрою 

синхронiзованим лише щодо основних iнститутiв, тодi як кожна окремо взята 

система нацiонального конституцiйного права рiзних країн свiту мала свої 

особливостi формування таких її складових елементiв, як iнститути 

конституцiйного права. Феномен конституцiйного права та його основних 

джерел, що об’єктивiзували основнi iнститути цiєї галузi права, полягає в 

тому, що сам юридичний термiн «конституцiя» виникає набагато ранiше, нiж 

вiдповiдна галузь права. Загальновiдомо, що сам термiн «конституцiя» 

з’являється у римському правi в перiод Принципату та Домiнату. Акти 

конституцiї принципсiв i домiнусiв стали важливими джерелами римського 

права цього перiоду», – слушно наголошує О. Носенко [269, с. 38]. 

Вважається, що термiн «конституцiя» походив вiд латинського слова 

сonstitutio – «устрiй», але В. Ф. Мелащенко звертав увагу на те, що цей термiн 

мiг iснувати ранiше, в перiод Iмперiї, i був похiдним вiд звороту «rеm рubliсum 

сonstituirе», з якого починаються акти римських iмператорiв. Як визначення 

зазначеного акта iмператора вживалося й найменування «lеx fundаmеntаlеs», 

що означало «основний закон» [269, с. 38]. 
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Iдеї захисту прав людини i громадянина мiжнародними судовими 

установами та вiдповiдними органами мiжнародних органiзацiй передувала 

iдея прав людини, яка своїм корiння сягає стародавнього свiту. 

Ю. Чайковський пiдкреслює, що давньогрецькi мислителi започаткували 

таку своєрiднiсть захiдної ментальностi, як спрямованiсть людської свiдомостi 

на iдеї, тобто на цiле й початкове усiх речей. Для давнiх грекiв наукою в 

iстинному сенсi була наука про свiт у його цiлiсностi й довершеностi. Поняття 

iстини й справедливостi виявлялися тотожними як невiд’ємнi моменти певної 

цiлiсностi, оскiльки нiщо часткове не може бути iстинним, а справедливiсть – 

це лише цiле. Саме за античних часiв зароджується поняття справедливостi, 

що пов’язується з iнтересом, мораллю, законом. Антична думка, як правило, 

не вiддiляє одне вiд одного не тiльки справедливiсть i закон, але й норми права 

i моралi [551, с. 14].  

На початку VII ст. до н. е. в Афiнах з’являються першi писанi закони, в 

яких окреслювались права громадян у сферi державного управлiння, – закони 

Драконту. Права ж окремих людей – членiв полiсу – випливають, вiдповiдно 

до уявлень того часу, не iз сили, а з божественного порядку справедливостi. У 

подальшому зазначенi iдеї були розвиненi в поемах давньогрецького поета 

Гесiода «Теогонiя» i «Роботи i днi». У своїх працях вiн уперше ввiв поняття 

природного права (фєсеї) i позитивного права (номо) та зробив спробу 

розмежувати їх. 

У подальшому iдеї права i вихiдного її складового елементу – 

справедливостi – отримали свiй розвиток у працях давньогрецьких фiлософiв i 

полiтикiв – «семи мудрецiв». Вiд правлiння одного iз цих мудрецiв – Солона – 

та проведених ним реформ, як писав Арiстотель, почалася демократiя: було 

знищено боргову кабалу, введено в Афiнах помiрну цензову демократiю, що 

була пронизана iдеєю компромiсу знатi та демосу, багатих та бiдних. Солон 

пiдкреслював в елегiях, що вiн дав «простому поряд iз знатним нарiвнi» закон, 

який є поєднанням права та сили. Реформи Солона були спрямованi на 

визначення правового статусу громадян Афiн залежно вiд їхнього майнового 
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стану, прав представникiв усiх фiл щодо управлiння державними справами, а 

також на створення системи контролю за дiяльнiстю влади [215, с. 247-248].  

Плутарх про реформи Солона говорив: «Бажаючи залишити всi вищi 

посади за заможними, як було ранiше, а до решти посад, до яких ранiше 

простий люд не допускався, допустити i його, Солон увiв оцiнку майна 

громадян. Так, тих, хто виробив у сукупностi п’ятсот мiр продуктiв, як сухих, 

так i рiдинних, вiн поставив першими i назвав їх «пентакосiомедимнами» 

(п’ятсотмiрниками), другими поставив тих, хто мiг утримувати коня або 

виробляти триста мiр: цих називали «вершниками»; «зевгитами» (зевгит – той, 

хто володiє парою волiв, коней) було названо людей третього цензу, у яких 

було двiстi мiр тих i тих продуктiв, разом узятих. Решта називалася «фетами». 

Їм не було дозволено обiймати якусь посаду; вони брали участь в управлiннi 

лише через участь у народних зборах i могли бути суддями. Останнє 

видавалося спершу незначним правом, але пiсля стало досить важливим, тому 

що бiльшiсть важливих справ потрапляли до суддiв. …на рiшення у тих 

справах, якi Солон передав посадовим особам, вiн дозволив також апелювати 

до суду. Солон створив раду Ареопага з архонтiв, якi щорiчно мiнялися; вiн 

сам був його членом як колишнiй архонт. Але, спостерiгаючи в народу нахабнi 

задуми i зверхнiсть, породженi знищенням боргiв, вiн створив другу раду, 

обравши до неї по сто осiб вiд кожної з чотирьох фiл, яким вiн доручив 

заздалегiдь, ранiше народу, обговорювати справи i не дозволяти винесення 

жодної справи на народнi збори без попереднього обговорення. А «верхнiй 

радi» (Ареопагу) вiн передав нагляд i охорону законiв…» [293, с. 63]. 

З розробленням Подiтiї (Конституцiї) Солона, власне, i з'явилося явище, 

яке сьогоднi iменують правами (юридичними) людини [207]. При цьому в 

античнiй думцi того часу мова йшла не про права людини як такi, а про права 

та обов’язки громадян.  

Iдеї Солона отримали своє продовження в реформах Клiсфена (565-

492 рр. до н.е.). Вiн запровадив новий топографiчний подiл Атики на деми. 

Громадяни одного дему були рiвними мiж собою, мали спецiальнi права, яких 
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могло не бути у громадян iншого дему. Для участi у здiйсненнi державної 

влади громадяни об’єднувались у фiли. Клiсфеном було пiдвищено вплив 

народного зiбрання на державнi справи, а також уведено нову форму 

народного контролю за дiяльнiстю влади – остракiзм. Пошук об’єктивної 

форми справедливостi було продовжено пiфагорiйцями (VI-V ст. до н.е.). На 

їхню думку, справедливiсть полягає у воздаваннi рiвним за рiвне. Розпочавши 

одними з перших теоретичну розробку поняття «рiвнiсть», вони визначили її 

як рiвну мiру нормування нерiвних вiдносин та поведiнки нерiвних iндивiдiв.  

В. Кравченко слушно пiдкреслює, що вперше вирiзнення прав людини як 

елемента правової системи трапляється в згадках про давньогрецькi полiси, де 

з’являються умови для реалiзацiї рiвних полiтичних прав громадян. Це перш 

за все iдеї софiстiв Стародавньої Грецiї про природну рiвнiсть i свободу всiх 

людей [207, с. 48-50]. 

Iдея, що, суспiльство, полiс, його закони є штучними людськими 

утвореннями, хоча i є результатом природного розвитку, вперше з’являється у 

поглядах Демокрiта (470-366 рр. до н.е.). Фiлософ зазначає, що вони утворенi 

самими людьми в процесi їхньої еволюцiї, а не данi в готовому виглядi самою 

природою. Демокрiт спiввiднiс природнє та штучне як те, що iснує «по 

правдi» (по природi), i те, що iснує тiльки вiдповiдно до «спiльної думки» 

(штучне) [207, с. 51].  

Iнший софiст – Горгiй (483–375 рр. до н.е.) – пiдкреслював, що писанi 

закони – охоронцi справедливостi, яка за цiннiстю вища за них, є одним iз 

найбiльших досягнень людської культури. Гiппiй (460-400 рр. до н.е.) 

зазначав, що природне право – це справедливiсть, тодi як позитивний закон, 

що змушує дотримуватись умовних i штучних вимог, суперечить 

справедливостi. Вiн був першим серед софiстiв, хто протиставив природне та 

позитивне право. Гiппiй надав характеристику законам i визначив їх як «те, що 

громадяни пишуть, визначаючи, що повинно робитися i вiд чого повинно 

утримуватися». Тi неписанi закони, якi «однаково виконуються у кожнiй 

країнi», Гiппiй називав природним правом [207, с. 51-52]. 
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В. Нерсесянц зазначає, що положення про рiвнiсть усiх людей вiд 

природи, посилаючись на те, що у всiх людей – еллiнiв i варварiв, шляхтичiв i 

простолюдинiв – є однi й тi самi природнi потреби обґрунтував Антифонт 

(бл. 400 р. до н. е.). Нерiвнiсть же людей витiкає з людських законiв, а не з 

природного стану речей [266, с. 406]. На думку софiста Лiкофрона (бл. 320 р. 

до н. е.), природним правом, для гарантування якого i створюється держава, є 

особистi права людини. Пiдґрунтя цiєї концепцiї склали уявлення про 

природну рiвнiсть людей, яка включає в тому числi i рiвнiсть їхнiх «особистих 

прав». Загальновiдоме висловлювання про людину як мiру всiх речей 

належить Протагору: «Мiра всiх речей – людина, iснуючих, що вони iснують, i 

не iснуючих, що вони не iснують».  

Сократ (бiля 469-399 рр. до н. е.), Платон (бiля 427-347 рр. до н. е.) та 

Аристотель (бiля 384-322 рр. до н. е.) розвинули уявлення про рiвнiсть i його 

зв'язок зi справедливiстю та правом. Так, на думку Сократа, i неписанi божi 

закони, i писанi людськi закони мають на метi одну i ту ж справедливiсть, яка 

не просто є критерiєм законностi, але тотожна з нею. Вiдмiннiсть точки зору 

Сократа вiд точки зору iнших софiстiв у питаннi природного i писаного права 

полягає в тому, що, розрiзняючи природне право i право писане, фiлософ не 

розглядав їх як протилежностi. Сократу належить вислiв, що свобода – 

прекрасне i величне надбання як для людини, так i для держави. З пануванням 

розумних i справедливих законiв Сократ пов’язує саму можливiсть полiтичної 

свободи [522, с. 395].  

С. Трубецкой пiдкреслює, що iдеї Сократа були розвинутi його учнем 

Платоном. Справедливiсть, на його думку, передбачає «належну мiру». З 

посиланням на Сократа Платон розрiзняє два види рiвностi: «геометричну 

рiвнiсть» (рiвнiсть по гiдностi i чеснотам) i «арифметичну рiвнiсть» («рiвнiсть 

мiри, ваги та числа»). В iдеальнiй державi вiдсутня приватна власнiсть, а 

також подiл людей на вiльних та рабiв, – переконаний фiлософ. 

Характеризуючи справедливiсть в iдеальнiй державi, Платон писав, що 

«займатися кожному своєю справою – це, мабуть, i буде справедливiстю»; 
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«справедливiсть полягає в тому, щоб кожен мав своє i виконував теж своє» 

(Держава, 433е). Справедливiсть полягає також у тому, «щоб нiхто не 

захоплював чужого i не позбавлявся свого» (Держава, 433е). Жiнки i чоловiки 

в «Державi» Платона зрiвнянi в їхнiх правах i можливостях, але на вищi 

посади в державi жiнки не мають допускатися: «Їм вiдводиться особливi галузi 

управлiння – виховання, навчання, спостереження за шлюбами i                        

т. iн.» [522, с. 395].  

Платон обстоював думку, що в особи не може бути iндивiдуальних прав у 

сферi управлiння суспiльством i державою: «Нi в серйозних заняттях, нi в 

iграх нiхто не повинен привчати себе дiяти на власний розсуд: нi, завжди – i на 

вiйнi, i в мирний час – треба жити з постiйною оглядкою на начальника i 

виконувати його вказiвки. Навiть у найбiльш незначних дрiбницях треба ними 

керуватися, наприклад за першим його наказом зупинятися на мiсцi, йти 

вперед, розпочинати вправи, умиватися, їсти, прокидатися вночi для несення 

охорони i для виконання доручень... Словом, нехай людська душа набуде 

навички абсолютно не вмiти робити що-небудь окремо вiд iнших людей i 

навiть не розумiти, як це можливо. Нехай життя всiх людей завжди буде 

найбiльш згуртованим i спiльним» [292].  

Учень Платона – Аристотель розвинув його погляди щодо двох видiв 

рiвностi у вченнi про два види справедливостi: поняття «справедливiсть» 

означає водночас як законне, так i рiвномiрне, а несправедливiсть – 

протизаконне i нерiвномiрне (вiдношення до людей)» [153, с. 69]. Ю. Самович 

слушно висновує, що Аристотель вперше заговорив про iснування 

загальнозначимих принципiв, що виходять за межi юридичної 

практики [486, с. 28-29].  

В. Пугачов звертає увагу на те, що право на думку фiлософа уособлює 

полiтичну справедливiсть i служить нормою регулювання полiтичних 

вiдносин людей. Право як полiтичне явище вiн називав полiтичним правом, 

зазначав, що воно поширюється тiльки на вiльних людей та розрiзняв такi його 

види: частково природне; частково умовне. Природним правом, на думку 
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Аристотеля, є те, яке скрiзь має однакове значення i не залежить вiд його 

визнання або невизнання, а умовним правом – те, яке спершу могло би бути 

без iстотної рiзницi таким або iншим, але пiсля його визначення (фiксацiї) ця 

можливiсть утрачається. Iдея верховенства природного права над законами 

держави Аристотеля отримала свiй розвиток у сучасних теорiях прав людини, 

в тому числi в концепцiї правової держави [529].  

Первинним елементом держави у вченнi Аристотеля є громадянин – 

людина, яка надiлена правом брати участь у законотворчому, дорадчому 

процесах i здiйсненнi судової влади. На вiдмiну вiд свого вчителя вiн не лише 

визнавав права громадян, а й обстоював права, властивi людинi вiд 

народження.  

Ми одностайнi iз С. Мороз у думцi, що треба вiддати належне 

мислителям Стародавньої Грецiї (Протагор, Сократ, Аристотель та iн.), якi 

зробили багато для розвитку iдеї прав громадянина, що визрiвала у соцiально-

становiй боротьбi рабовласницького суспiльства. Щодо iдеї прав людини, яка 

мислилася би поза суспiльством i державою, тобто в загальнолюдському 

глобальному планi, то вона могла з’явитися лише за часiв iснування 

полiетнiчних iмперiй – у Римськiй iмперiї, Iудеї, Персiї, Китаї, але у тi часи 

iдея свободи мала станово-обмежений характер i не набула необхiдного 

визнання за людиною свободи волi [256, с. 51]. 

Обґрунтування космополiтичних iдей про те, що всi люди (за своєю 

природою i за законом всесвiту в цiлому) – громадяни єдиної свiтової держави 

i що людина – громадянин всесвiту, було зроблено стоїками. Плутарх про iдеї 

стоїкiв говорив: «Вельми дивно, що головне у формi правлiння, яку описав 

Зенон, котрий заснував школу стоїкiв, полягає не в тому, що ми мешкаємо в 

мiстах та областях i вiдрiзняємося своїми особливими законами i правами, а в 

тому, що ми розглядаємо всiх людей як своїх спiвгромадян, що життя одне 

подiбно до того, як всесвiт один. Це – нiби стадо, яке пасеться на загальних 

пасовищах вiдповiдно загальному закону» [293]. Виходячи з того, що людинi 

вiд народження притаманне вiдчуття зв’язку з iншими людьми, вона по праву 
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може вважати себе громадянином свiту, а не лише окремої держави (полiсу). 

Усi люди, стверджували стоїки, – брати й дiти одного небесного Отця, або, як 

вони його називали, Розуму Свiту. Iз цього випливає, що й боги, як вищi 

творiння природи, разом iз менш досконалими людьми входять до єдиного 

космiчного простору, єдиного космiчного (космополiтичного) спiвтовариства. 

Оскiльки весь Космос пiдкоряється загальному закону, то й будь-яка частина 

цього Космосу повинна пiдкорятися йому. Iз цього випливає, що Космiчна 

спiльнота розумних iстот створює єдину космiчну (свiтову) державу, яка на 

пiдставi закону має природне право, засноване на спiльному для всiх Логосi 

(Розумi). Це природне право є основним i єдиним джерелом рiзноманiтних 

позитивних прав в окремих державах. Вiдмiннiсть у законах держав – наслiдок 

вiдхилень вiд природного права. У єдинiй космiчнiй державi рiзниця мiж 

людьми має лише моральний характер, що визначається в межах «досконале – 

недосконале». Вiдповiдно, в основi позитивного права лежить загальна 

моральнiсть, тотожна природному праву людей. Тому позитивне право 

повинне базуватися на етицi [551, с. 15-16]. 

Т. Бюргенсал i Д. Шелтон зазначають, що саме в цей час проблема 

захисту прав людини з'являється в мiжнародних вiдносинах. З такою точкою 

зору можна погодитись частково [3, с. 2]. По-перше, така поява вiдбулась у 

результатi еволюцiї концепцiї антипатiї до чужеземцiв. На неї впливало 

«…первiсне негативне ставлення до чужинцiв. Саме такi особливостi 

ставлення до iноземцiв, але i неможливiсть уникнути контактiв з ними 

змусили стародавнi народи виробляти характернi правила поведiнки з 

представниками iншого суспiльного утворення. Згодом об’єктивно виникає 

iдея прагматичного спiвробiтництва, отримання вигоди вiд вiдносин з 

iноземцями», – зазначає О. Буткевич [69, с. 64]. При цьому один iз ключових 

факторiв такої еволюцiї полягав у наявностi потреб та iнтересiв учасникiв 

таких вiдносин.  Вчена слушно висновує, що багато з них були економiчно 

несамодостатнiми переважно внаслiдок географiчних, клiматичних та iн. 

чинникiв. Тому чи не основною причиною їх вступу в зносини мiж собою 
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дослiдники вважають економiчну потребу, що сприяло усвiдомленню всiх 

вiдносин мiж державами, у тому числi i суто полiтичних як вiдносин 

обмiну [69, с. 66]. «З вимог торгiвлi та обмiну вийшов основний постулат … – 

iдея взаємностi вiдносин, їх по можливостi взаємовигiдного характеру. 

Принцип взаємностi став ключовим. … Породженi економiчною 

несамодостатнiстю держав, …вiдносини спрямовуються на задоволення саме 

тих потреб їх учасникiв, якi останнi не могли задовольнити власними силами 

та ресурсами. Тому вiдносини, що виникали мiж ними, рiдко мали 

широкомасштабний за змiстом характер, а частiше стосувались саме тiєї 

кiлькостi питань, що необхiдно було вирiшити в процесi  взаємодiї. Звiдси i 

походить характерна особливiсть стародавнiх … вiдносин як суто практичних, 

покликаних забезпечити щоденнi потреби їх учасникiв» [69, с. 64-65]. 

Вченi виокремлюють двi групи зобов'язань для держав щодо обов'язку 

захисту осiб, якi перебувають на їхнiх територiях. Зокрема, «iноземець, 

особливо торговець, був цiнним iнвестором для держави перебування, 

вiдповiдно, заподiяна йому шкода завдавала шкоди i самiй державi, а тому 

пiддавалися покаранню. Якщо ж держава вiдмовлялася робити якi-небудь 

заходи, наставала мiжнародна вiдповiдальнiсть. Зокрема, в якостi «першого 

кроку» держава дозволяла жертвам самосуд над кривдниками, а вiд себе 

заявляла на адресу винної держави репресалiї, якi дозволяли захоплення 

вантажiв або суден ворога в якостi компенсацiї» [3, с. 2]. О. Буткевич слушно 

висновує, що нерiдкi випадки нападiв на торгiвельних представникiв та їхнi 

каравани отримали вирiшення вже в V тисячолiттi до н.е. шляхом 

мiжнародного звичаю, згiдно з яким вiдповiдальнiсть за такi акти (вчиненi, як 

правило, грабiжниками, пiратами, сiльськими бандами) несла держава, на 

територiї якої вчинено злочин. Встановлювався розмiр грошового 

вiдшкодування за вбитого торгiвця, пошкодження чи викрадення його майна. 

У листi до єгипетського фараона вiд сусiднього правителя (ймовiрно, 

хетського) зазначалось: “Тринадцять чоловiк Єгипту були пораненi в 

насильницькому нападi … Я дав чотириста кускiв срiбла i ще тисячу”. Крiм 
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мiжнародних договорiв, присвячених питанню безпеки iноземних купцiв та 

iнших торгiвельних представникiв, iснувала звичаєва норма, згiдно з якою 

“мешканцi вiдповiдного мiста несли вiдповiдальнiсть за безпеку iноземного 

торгiвця, який проводив свiй бiзнес в їхньому мiстi, i якщо торгiвця було 

обкрадено або вбито, а злочинцiв не знайдено, то компенсацiю мали 

виплачувати самi громадяни” [69, с. 141]. 

Отже, саме в торговельних вiдносинах захист прав торговцiв державою 

перебування змiнив самосуд над винним i заподiяння йому аналогiчної шкоди 

(«око за око, зуб за зуб»).  

По-друге, проблема захисту прав людини з'являється i у 

внутрiшньодержавних вiдносинах. Для пом'якшення очевидної рiзкостi такого 

правила незабаром з'явилися процедурнi гарантiї: насамперед iндивiд повинен 

був спробувати отримати захист у «судових установах» держави перебування, 

i тiльки пiсля цього держава могла вiдповiсти репрессалiями, якi стали 

помiтно м'якiшими. Ю. Самович наводить такий приклад зазначеного 

врегулювання: «…вже в 450 роцi до н. е. у Грецькiй угодi мiж Oеаnthеiа та 

Сhаlаеum, двома мiстами Коринфської затоки. Ця угода дозволяла захоплення 

суден на пiдставi репресалiй тiльки в екстериторiальних водах, виключаючи 

подiбнi дiї в територiальному морi i в порту. Iдея необхiдностi вичерпати 

мiсцевi засоби захисту i згодом звернутися до мiжнародного правосуддя 

простежується, принаймнi, до дев'ятого сторiччя i трапляється в угодах мiж 

Неаполем i Беневентом у 836 роцi i мiж Iмператором Лотаром I i Венецiєю у 840 

роцi. Бiльш пiзнi угоди звiльнили деякi категорiї громадян вiд процедури 

репресалiй: у їх числi – студенти, вченi та ярмарковi торговцi» [486, с. 112-113]. 

Отже, в 450 р. до н. е. вiдбувається об’єктивiзацiя iнституту захисту прав 

торговцiв з iнших держав у державi їх перебування в Грецькiй угодi мiж 

Oеаnthеiа та Сhаlаеum. 

Здобутки давньогрецької полiтико-правової думки були сприйнятi та 

набули подальшого розвитку в давньоримському правi. Загальновизнаною є 

роль римських юристiв щодо нормативного розвитку прав людини, зокрема 
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розроблення ними таких положень, як правовий статус особи, подiл права на 

публiчне i приватне (спрямоване на користь окремих осiб), про правовий 

характер взаємодiї людини i держави, про форми i процедури реалiзацiї 

суб’єктивних прав i виконання юридичних обов’язкiв, про державно-правовi 

засоби i способи забезпечення прав людей тощо. Крiм того, ними вперше було 

розроблено теорiю подiлу влади [215, с. 247-248]. Бiльше того, акцентуємо 

увагу, що саме на основi принципу подiлу влади на законодавчу i судову було 

вироблено механiзм захисту прав афiнських громадян. При цьому критерiєм 

справедливостi в давньоримському правi виступає не держава, а право. 

Щоправда, як слушно зазначає Ю. Чайковський, поняття про природне 

право у римських фiлософiв i юристiв було досить хитким: iнколи вони 

вiдрiзняли природне право (jus nаturаlе) вiд загальнонародного (jus gеntium), 

iнколи ототожнювали їх. З утворенням Римської держави з’явилася потреба 

виокремлення права, що регулює мiжродовi вiдносини (jus gеntium або просто 

jus). Саме iз цього моменту можна знайти чiтку рiзницю мiж jus nаturаlе та jus 

gеntium. Вона полягає в тому, що jus nаturаlе залишилося природним, 

iдеальним правом, що виникає з природи речей, тодi як jus gеntium – це 

позитивне право, що виникає iсторично й дiє мiж народами та повинне 

вiдповiдати iдеалу природного права. Пiзнiше Гегель вважав, що з огляду на 

тотожнiсть мислення й буття, розумного i дiйсного, розумнiсть природного 

права охоплює й мiждержавнi вiдносини. Природне право не може не бути 

мiжнародним, загальнонародним, загальнолюдським [551, с. 17-18]. 

Вiдтак у 476 р. до н. е. – 40-i роки V ст. до н. е. вiдбувся розвиток одного з 

вихiдних складових елементiв iдеї прав людини – iдеї справедливостi; 

зародження та розвиток таких вихiдних складових елементiв iдеї прав людини, 

як iдеї свободи та iдеї рiвностi людини; формування iдеями справедливостi, 

свободи, рiвностi iдеї прав людини; зародження та розвиток iдеї захисту прав 

представникiв торгiвельних мiсiй iноземної держави, торговцiв з iнших країн 

державою перебування та iдеї її вiдповiдальностi за порушення їхнiх прав. 
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Падiння Римської iмперiї в 476 р. поклало початок iсторiї середнiх вiкiв. 

Iдеї свободи та рiвностi людини перiоду античностi були сприйнятi та набули 

подальшого розвитку за двома основними напрямами – свiтським i релiгiйним 

(християнським) – у творчостi релiгiйних авторiв, iдеологiв єресей 

середньовiччя та працях юристiв цiєї доби. У цей перiод з’являється ряд iдей, 

якi були покликанi пояснити феномен виникнення прав людини. 

Проведений вище аналiз дозволяє дiйти висновку, що зародження iдеї 

захисту прав людини та вiдповiдальностi держави за порушення прав людини 

збiгається у часi iз формуванням iдеями справедливостi, свободи та рiвностi 

iдеї прав людини, а його основним фактором є торгiвля мiж державами. 

Першими суб’єктами, якi мали право на захист їх прав вiд порушення 

iноземною державою були представники торгiвельних мiсiй iноземних 

держав, торговцi з iнших країн. Вiдповiдальнiсть за порушення прав цих 

суб’єктiв покладалась на державу, на територiї якої було вчинене таке 

порушення. Початок V ст. до н.е. – 475 р. до н.е. – етап зародження iдеї права 

та одного з вихiдних складових елементiв iдеї прав людини – iдеї 

справедливостi. 

Представники низки юридичних шкiл Середньовiччя (Х-XI ст.), що 

виникли в Римi, Павiї та iнших мiстах, у своєму праворозумiннi орiєнтувалися 

на iдею правової справедливостi та пов’язанi з нею природно-правовi 

уявлення i концепцiї. Щодо держави такий природно-правовий пiдхiд означав 

прiоритет (верховенство) природного права перед державою. Серед 

мислителiв Середньовiччя були i такi, якi захищали iдею свободи, рiвностi 

всiх людей перед законом (Марсилiй Падуанський, Генрi Бректон, Фiлiпп де 

Бомануар та iн.) [235, с. 32]. 

Iдея ж справедливостi набуває своєї об’єктивiзацiї в мiжнародних 

договорах Київської Русi. Так, у договорi мiж Вiзантiєю та Руссю 912 р. 

йшлося: «Злочин нехай настiльки певно буде доведений доказами, щоб суддi 

мали вiру до цих доказiв» [221]. Отже, в цьому договорi було закрiплено право 

людини, звинуваченої у злочинi, на справедливий розгляд її справи судом. 
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В. Гончаренко слушно наголошує, що це правило виникло в Київськiй Русi 

задовго до Великої хартiї вольностей 1215 р. [78]. 

Античнi iдеї природно-правової рiвностi i свободи всiх людей були 

розвиненi в християнствi. Загальна рiвнiсть людей як «дiтей Божих» 

об'єднується в християнствi iз загальною свободою. Велике значення у 

змiцненнi iдеї свободи мало впровадження православ'я 988 року в Київськiй 

Русi. «Воно прийшло на змiну iдеологiчним формам первiсного суспiльства, 

вiдображаючи потребу суспiльства в новому типi свiтогляду. Прогресивнiсть 

цього акту полягала i в тому, що вiн тiснiше залучив давньоруську державу до 

полiтичного i культурного життя європейських народiв, сприяв розвитковi 

писемностi й освiти. Приймаючи християнство, Київська Русь встановила 

бiльш тiснi зв’язки як iз Вiзантiєю, так i з Римом. Християнiзацiєю Русь 

остаточно визначила своє входження в загальний європейський iсторичний 

культурний ландшафт, розширивши економiчнi, полiтичнi i культурнi зв'язки 

зi своїми сусiдами – християнськими державами Європи», – слушно зазначає 

С. Мороз [236, с. 14].  

Завдяки прийняттю християнства, наголошує вчений, центром полiтико-

правових iдей стала проблема нового усвiдомлення, що таке свобода та її 

структурнi елементи, зазначає вчений. За їх обґрунтування взявся пресвiтер 

княжої церкви у Берестовi Iларiон, виклавши в працi «Слово про закон i 

благодать» [204, с. 140] (один iз раннiх самостiйних творiв з релiгiйно-

полiтичною концепцiєю, що вiдповiдала актуальним суспiльно-полiтичним 

завданням розвитку давньоруської держави) два принципи побудови 

суспiльства. На першому – «закон» – ґрунтується пiдпорядкування народiв 

один одному, на другому – «благодать» – їх повна рiвнiсть [92, с. 35]. За 

допомогою Закону i благодатi мислитель проникає в глибинну сутнiсть 

суспiльного прогресу. Благодать у нього – це Христос i його вчення як 

абсолютний iдеал. Закон (як провiдник чужої волi – Бога, або правителя) – 

зовнiшнє встановлення, розпорядження, що регулює насильницькими 

заходами вчинки людей на тому ступенi їх розвитку, коли вони ще не 

осягнули iстини: «Бо закон предтечою був i слугою благодатi i 
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iстини» [497, с.9]. Якщо епоха Старого Завiту, що ґрунтується на законi, 

будувала вiдносини мiж народами за принципом рабства, то епоха Нового 

Завiту дає свободу, iстину i благодать. Вiн не протиставляв цi принципи один 

одному, а вважав, що дотримання закону є шляхом до благодатi, до 

досягнення свободи [151, с. 36-50] як вершини людської вдосконаленостi. 

Таким чином вiн обстоював полiтичну i релiгiйну самостiйнiсть Київської 

Русi, її незалежнiсть вiд Вiзантiйської iмперiї. Отже, Iларiон не вiддiляв 

свободу особи вiд свободи народу, держави. Вiн схвалював союз незалежних 

держав, вбачаючи у свободi i рiвностi кожної з них найвищу iстину; свобода 

людини, як божої iстоти, уявлялася важливою, але похiдною вiд свободи 

держави, яка можлива за наявностi її єдностi й мiцностi [256, с. 54-55].  

Дещо iнший пiдхiд, який є певним перегуком тисячолiть – Х i ХХ ст., до 

розумiння проблеми свободи – у Феодосiя Печерського. По-перше, вiн 

акцентує увагу на свободi людей, а не держави. По-друге, пов’язує її з 

природою людини, її розумом та автономiєю волi. Цi iдеї у ХХ ст. в 

концентрованому i модернiзованому виглядi дiстають закрiплення у ст. 18 

Декларацiї прав людини: «Кожна людина має право на свободу думки, 

совiстi» [256, с. 55].  

З XI сторiччя Кормчi книги – збiрки церковного i свiтського права, що 

iснували у багатьох редакцiях i списках, регламентували функцiонування всiх 

iнститутiв Церкви, включаючи церковний суд, життя суспiльства у сферах 

церковної юрисдикцiї, взаємини церковної та державної адмiнiстрацiї, правовi 

статуси клiрикiв та мирян. Єфремiвська Кормча посiдає особливе мiсце серед 

усiх Кормчих книг. Саме Єфремiвська Кормча є найстарiшою з вiдомих 

сучасним дослiдникам збiрок такого типу, поширених на територiї України: 

вона датується кiнцем ХI – початком ХII ст. [544, с. 3-4]. 

Вчення Фоми Аквiнського (1225-1274 рр.) про природний закон мало 

iстотне значення для розвитку християнських концепцiй прав людини та 

здiйснило вплив на неї.  

XIII сторiччя ознаменувалось гострою полiтичною боротьбою в Англiї. Її 

полiтичним результатом стало прийняття Великої Хартiї вольностей 1215 
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року, повний текст якої нараховує 63 статтi. Незважаючи на те, що статтi 

цього документу розмiщенi без певної системи, тим не менш у юридичнiй 

науцi загальноприйнято дiлити їх умовно на три групи: 1) статтi щодо 

матерiальних iнтересiв рiзних соцiальних груп населення англiйської держави 

(ст. 1, 2, 9, 13, 15, 18); 2) статтi, якi реформують державний механiзм (ст. 12, 

14, 61); 3) статтi, якi встановлюють принципи дiяльностi судово-

адмiнiстративного апарату (ст. 17, 20, 21, 39, 40). 

Хартiя стала першим документом, у якому було нормативно закрiплено 

обмеження свавiлля абсолютизма. Яскравий приклад тому – ст. 39 Великої 

Хартiї вольностей 1215 року, яка проголошувала, що жодна вiльна людина не 

буде заарештована чи ув'язнена, чи позбавлена володiння, чи якимось iншим 

шляхом знедолена без наявностi на те законного вироку згiдно iз законами 

країни. При цьому ст. 39 цього документу передбачає можливiсть 

застосування покарання вiльних не iнакше як за законним вироком рiвних i 

за законом країни [78]. У статтi ст. 45 Хартiї зазначається: «Ми будемо 

призначати суддiв, констеблiв, шерифiв i бейлифiв (посадських осiб на мiсцях) 

тiльки з тих, якi знають закон королiвства i мають бажання його добросовiсно 

виконувати. Створюємо i жалуємо гарантiю, щоб барони обрали 25 баронiв iз 

королiвства, кого забажають, якi повиннi усiма силами дотримуватися й 

охороняти i змушувати дотримуватися миру i вольностей, якi ми їм 

пожалували i цiєю Хартiєю пiдтвердили, i коли ми не виправимо порушень 

або коли ми будемо за межами королiвства, i юстицiарiй наш не виправить 

протягом сорока днiв, рахуючи з того часу, коли було вказано це порушення 

нам або юстицiарiю нашому, якщо ми перебували за межами королiвства, то 

чотири барони доповiдають про це рештi з 25 баронiв, i тi 25 баронiв спiльно з 

громадою усiєї землi будуть змушувати i тiснити нас усiма способами, якими 

тiльки можуть, тобто через захоплення фортець, земель, володiнь i всiма 

iншими способами, якими можуть, поки не буде виправлено (порушення) 

згiдно з їхнiм рiшенням; недоторканою залишаються наша особа i особа 

королеви нашої i дiтей наших; а коли виправлення буде зроблено, вони знову 

будуть слухатись нас, як робили ранiше» [78].  
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Отже, у Великiй Хартiї вольностей 1215 р. вперше на нормативному рiвнi 

було закрiплено процедуру призначення суддiв, констеблiв, шерифiв i 

бейлифiв (посадських осiб на мiсцях), обов’язок дотримуватися миру i 

вольностей, якi були пожалуванi Хартiєю, а також процедуру поновлення 

порушених прав. 

Деякi вченi вiдносять до першого поколiння прав людини i Велику 

Хартiю Вольностей (1215), i Литовський Статут 1529 р. [502] – пам'ятку права 

литовського, бiлоруського й українського народiв. Низка норм права, 

викладених у Литовському Статутi 1529 р., стала результатом подальшого 

розвитку норм «Руської правди» Київської Русi. Вiдповiдно до норм 

Литовського Статуту «шляхта й усе поспiльство та їх пiдданi, корiннi жителi 

земель нашого Великого князiвства Литовського, якого б стану i походження 

вони не були», повиннi судитися за нормами, викладеними у Статутi. Серед 

таких офiцiйно проголошених iдей слiд назвати: принцип недопустимостi 

арешту без законних пiдстав i покарання без суду; право на розгляд справи 

неупередженим судом; право на адвокатську допомогу в тому числi i для осiб, 

не здатних її оплатити; заборона карати за чужу провину родичiв або слуг 

правопорушника. Такi правовi норми, як покарання за наклеп, осудження 

заочного обвинувачення, особиста вiдповiдальнiсть злочинця, ґрунтуються на 

гуманiзмi епохи Вiдродження [569, с. 18]. 

Iдею залежностi людини наполовину вiд своєї долi, а наполовину – вiд 

свого таланту, а також iдею розвитку держави шляхом змiни форм державного 

правлiння вiдстоював у своїх працях Пiкколо Макiавеллi (1469-1527 рр.). На 

думку одного з видатних мислителiв середньовiччя, саме пiд час переходу вiд 

абсолютної влади монарха, завданням якої є об'єднання i перетворення 

феодальної роздробленостi на централiзовану державу, до республiки 

вiдбувається розвиток держави. При цьому держава, на думку Пiкколо 

Макiавеллi, необхiдна для захисту iндивiдiв вiд взаємної агресiї. 

У кiнцi XVI – на початку XVII ст. вiдбулося становлення сильних 

централiзованих держав та усвiдомлення мислителями держави як феномену, 
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який вiдокремився вiд суспiльства та який має свою сферу дiяльностi, зазначає 

Ю. Самович [486, с. 33-34]. 

У передмовi до Литовського статуту 1588 р. також були висловленi 

гуманiстичнi iдеї свободи пiдканцлером Сапегою, який керував пiдготовкою 

законопроекту. Для вирiшення питання про спiввiдношення влади i права на 

користь останнього вiн звернувся до авторитету грецького фiлософа 

Аристотеля, засудив можновладцiв, якi на власний розсуд владу над людьми 

здiйснюють, проголосив право вищим за володарiв. Це були першi спроби 

офiцiйно провести iдейну лiнiю зв’язку свободи i права, утвердити свободу 

людини у формi права, проголосивши його верховенство.  

XVII столiття в Європi ознаменувалося поверненням до iдеї природного 

права [332, с. 32-33]. О. Пушкiна слушно зауважує, що при цьому iдею 

природного права, яке в Античностi тлумачилось як втiлення загальної iдеї 

унiверсальної справедливостi, було трансформовано в цiлiсну доктрину. У нiй 

знайшли вiдображення iдеї визначення прав i свобод людини i громадянина, 

характеристика їх мiсця у правовiй системi, класифiкацiї прав людини, 

спiввiдношення природного i позитивного, необхiдностi панування права у 

вiдносинах мiж iндивiдом та державою тощо. Справедливiсть же 

обґрунтовувалась через звернення мислителiв цiєї доби до природи людини та 

необхiдних прав, якi випливають iз людської природи i становлять так зване 

«jus nаturаlе». Паралельно з розвитком i становленням доктрини природного 

права було чи не вперше зроблено спробу серед загальної сукупностi прав 

людини (адже правове життя було властиве людству з давнiх часiв, коли тi чи 

iншi правовi норми не тiльки визначали статус окремих осiб, а й задавали 

загальну структуру суспiльних вiдносин) видiлити своєрiдне ядро – невiд'ємнi 

права людини, якi згодом набули також статусу «невiдчужуваних прав» (цi два 

поняття хоча i є близькими за змiстом, але все ж таки мають вiдмiнне 

значення) i утворили основу для системного поєднання прав i свобод людини i 

громадянина. За своєю значущiстю згаданi змiни мали чи не вирiшальний 

вплив на весь подальший процес становлення загальної теорiї права, розвитку 

i вдосконалення системи прав людини [332, с. 32-33]. 
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У працях видатних мислителiв Г. Гроцiя, Т. Гоббса, Б. Спiнози, 

Дж. Локка, Ш. Монтеск’є, Т. Джефферсона, I. Канта та iн. була розроблена 

нова рацiоналiстична теорiя прав людини. Г. Гроцiй (1583-1645) уперше в 

iсторiї полiтико-правової думки обґрунтовує нову iдею про те, що 

«природнiсть» природного права має своїм джерелом сутнiснi властивостi 

людини як розумної iстоти. Природне право є «приписом здорового глузду, 

вiдповiдно до якого та чи iнша дiя на пiдставi її вiдповiдностi чи 

невiдповiдностi розумнiй людськiй природi визнається ганебною чи 

необхiдною», – зазначає фiлософ [102, с. 74]. До людського права у вузькому 

значеннi належить право внутрiшньодержавне. Людське право не виходить iз-

пiд державної влади, а пiдкоряється їй. У широкому значеннi людське право – 

це право народiв, обов'язкову силу якому надає воля всiх народiв або 

бiльшостi з них. Норми права народiв виникли на користь не кожного 

спiвтовариства людей окремо, а на користь обширної сукупностi всiх таких 

спiвтовариств. Право народiв черпає свою силу в угодi держав, а його 

джерелами є природа, закони божеськi i вдачi людей. Гроцiй є прихильником 

договiрної теорiї походження держави. Держава, за Гроцiєм, – союз вiльних 

людей, укладений задля дотримання права i загальної користi. Гроцiй уперше 

розглянув Всесвiт як сферу, регульовану правом. Вiн слiдом за Сенекою, 

Платоном, Арiстотелем, Демокрiтом i Цицероном розвинув юридичну 

концепцiю загального блага, яка полягає в тому, що кiнцева мета права, як 

внутрiшньодержавного, так i права народiв, – загальне благо всiх учасникiв 

урегульованих правом вiдносин [551, с. 33-34]. 

Розвиваючи iдеї Аристотеля, Платона, Фоми Аквiнського, Г. Гроцiй 

класифiкував права людини на такi види: 1) природнi права людини, якi 

випливають з її визначення як розумної iстоти та iснують незалежно вiд 

божественного авторитету; 2) права людини, якi виникають шляхом 

встановлення, змiнюються у часi та є рiзними в рiзних мiсцях.  

Г. Гроцiй обґрунтував концепцiю суспiльного договору як джерела 

походження та правової основи дiяльностi держави. На думку фiлософа, 



105 
 

держава є iдеальним союзом вiльних людей. Мета такого союзу полягає в 

дотриманнi права та загальнiй корисностi.  

Мислитель вважав справедливою вiйну заради захисту чужих пiдданих, якщо 

над ними творять явне беззаконня (Г. Гроцiй «Про право вiйни i миру» (1625 г.). 

Так, держава або держави, за Г. Гроцiєм, не можуть бути осторонь, якщо iнша 

держава порушує права своїх пiдданих. Не заперечуючи можливiсть 

об’єднання держав для справедливої вiйни в цьому разi, доходимо висновку, 

що Г. Гроцiй розвив iдею обов’язку держави дотримуватись прав людини та 

започаткував iдею захисту прав людини iншою державою та/або державами.  

Започаткована Г. Гроцiєм iдея справедливостi вiйни заради захисту 

чужих пiдданих, якщо над ними творять явне беззаконня, отримала розвиток у 

працях багатьох юристiв XVIII-XIX ст. Так, обґрунтування права на 

гуманiтарну iнтервенцiю зводилось до того, що кожна держава має 

гарантувати права своїх громадян незалежно вiд мiсця їх перебування. Iз цього 

випливає, що держава може правомiрно застосовувати силу для їх захисту на 

територiї iнших держав. 

На вiдмiну вiд Г. Гроцiя Т. Гоббс (1588-1679 рр.) розвивав iдею єдностi 

природного та позитивного права. Дослiджуючи процес генезису права, 

фiлософ акцентував увагу на взаємозв'язку двох явищ: 1) наявнiсть у людини 

невiд'ємних прав, якi держава має визнавати незалежно вiд того, якою держава 

є (аристократичною, демократичною, монархiчною); 2) обґрунтування появи 

цих прав шляхом апеляцiї до самої людської природи, їх уведення в контекст 

iдеї природних прав людини.  

Самi ж цi права, на думку Т. Гоббса, випливають iз самого поняття 

людини як: 1) розумної iстоти; 2) полiтичної iстоти. 

Бiльш-менш чiтко визначити змiст поняття невiд'ємних прав людини, а 

також продемонструвати те, яким саме чином цi невiд'ємнi права 

iнституцiоналiзуються на рiвнi державного права, намагався Б. Спiноза (1632-

1677 рр.), зазначає О. Пушкiна. «Як бачимо, на думку Б. Спiнози, 

невiд'ємними правами людини слiд визнати всi тi, якi випливають iз поняття 

людини. Iнакше кажучи, вживаючи поняття «людина», ми тим самим 
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погоджуємося визнати низку сутнiсних ознак (або, як каже Б. Спiноза, 

«природно властивих ознак») цiєї iстоти. Причому намагання позбавити будь-

яку людину зазначених прав (цiлком незалежно вiд того, до якого суспiльного 

або соцiального стану вона належить, незалежно вiд її релiгiйних переконань, 

мiсця проживання тощо) означатиме не просте «урiзання» потенцiальних 

можливостей цiєї людини, а руйнацiю її природи, її сутностi. Бiльше того, 

саме в мiркуваннях Б. Спiнози ми знаходимо чiткi ознаки того специфiчного 

способу обґрунтування невiд'ємних прав людини, який буде властивий 

практично всiй подальшiй доктринi природного права. Йдеться про те, що, 

апелюючи у визначеннi невiд'ємних прав людини до поняття «природи 

людини», Б. Спiноза водночас вiдзначає й таку схильнiсть людини, як потреба 

у взаємодiї з iншими людьми (до речi, дещо пiзнiше ця iдея буде доволi чiтко 

розвинена Д. Юмом) [332, с. 40]. Вказана потреба, а також вказiвка Б. Спiнози 

на те, що право на участь в управлiннi державними справами є таким же 

природним наслiдком функцiонування держави, як i сам факт її утворення, 

виявляється ґрунтом для формування обов’язку держави забезпечувати права 

людини. 

Дж. Локком (1632-1704 рр.) було розроблено лiберальну доктрину 

невiд’ємних природних прав i свобод людини. Мислитель наголошує, що в 

тому разi, якщо держава прагнутиме їх порушити, то тодi за кожною людиною 

залишається ще одне невiд'ємне право – це право на судовий захист, а якщо 

цей судовий захист не є справедливим, нехтує невiд’ємними правами людини, 

тодi – право на революцiю, яка розглядається як крайнiй i небажаний захiд. 

Без перебiльшення можна стверджувати, що погляди Дж. Локка стали 

поштовхом для пошуку мислителями механiзмiв захисту таких прав, якщо 

держава не в змозi їх забезпечити. Оскiльки право на революцiю розглядалось 

Дж. Локком як гарантiя реалiзацiї права на судовий захист невiд’ємних прав 

людини, доходимо висновку, що саме доктрина Дж. Локка поклала початок 

пошуку ефективного внутрiшньодержавного механiзму захисту прав людини. 

Водночас доктрина Дж. Локка не спонукала мислителiв шукати субсидiарний 



107 
 

механiзм захисту прав людини, якщо внутрiшньодержавний механiзм 

виявляється не ефективним.  

Таким чином, Дж. Локк, по-перше, вперше до системи невiд’ємних прав 

людини вiдносить право на справедливий судовий захист i називає його 

гарантiєю захисту та невiдчужуваностi невiд’ємних прав людини; по-друге, 

обґрунтовує, що праву людини на судовий захист кореспондує обов’язок 

держави забезпечити невiд'ємнi права людини; по-третє, визначає гарантiєю 

реалiзацiї права на справедливий судовий захист право на революцiю. За Дж. 

Локком, державний режим має право на iснування, якщо 

внутрiшньодержавний механiзм захисту таких прав є ефективним.  

Доктрини, розробленi мислителями доби Вiдродження, отримали 

законодавчий вираз у перiод раннiх буржуазних революцiй. У 1628 р. 

парламентом Англiї було прийнято Петицiю про право [70, с. 36]. Однак 

ученi-конституцiоналiсти одностайнi: найбiльшим здобутком новонародженої 

системи британського конституцiйного права стало утвердження i 

конституцiйне закрiплення iнституту прав i свобод людини, який i сьогоднi 

визнається основним для всiх нацiональних систем конституцiйного права. 

Так, пiсля реставрацiї монархiї в Англiї та перемоги партiй консерваторiв 

(колишнi торi) i лiбералiв (колишнi вiгi) в 1679 р. на парламентських виборах 

того ж року приймається важливий парламентський закон Hаbеаs сorрus асt, 

який i до сьогоднi залишається фундаментальним джерелом конституцiйного 

права Великої Британiї. А пiсля «славетної революцiї» 1688 р., повалення 

Якова та коронацiї штатгальтера Голландiї Вiльгельма Оранського на 

англiйський престол у 1689 р. Вiльгельмом був пiдписаний акт, що став 

юридичним пiдґрунтям англiйської конституцiйної монархiї – «Бiлль про 

права» (1689 р.). Вказанi акти започаткували конституцiйне закрiплення не 

тiльки особистих прав i свобод людини i громадянина, а й режим 

громадянства, тобто об’єктивiзували у найбiльш спрощеному виглядi iнститут 

конституцiйно-правового статусу людини i громадянина [269, с. 46]. 

Таким чином, кiнець XVI – початок XVII ст. характеризується розвитком 

iдеї про обов’язок держави дотримуватись прав людини та зародженням iдеї 



108 
 

захисту прав людини iншою державою та/або державами. У перiод iз середини 

XVII ст. до 1710 р. вiдбулось iнституцiйне оформлення конституцiйно-

правового статусу людини i громадянина в перших писаних актах країн 

тогочасної континентальної Європи та розвиток iдеї захисту прав людини 

iншою державою та/або державами. 

Iсторичний процес розвитку розумiння та регулювання iнституту прав 

людини в полiтико-правовiй думцi України проходив у тому ж напрямi, що й 

розвиток європейської полiтико-правової думки в цiлому. Характерною 

ознакою його є наступнiсть та еволюцiйнiсть, коли кожний наступний етап 

базувався на здобутках та досягненнях попереднiх етапiв розвитку, 

доповнюючи та збагачуючи їх завдяки постiйному синтезу української 

правової традицiї з досягненнями європейської та свiтової правової 

думки [256, с. 4]. 

У 1710 роцi приймається Конституцiя Пилипа Орлика – «Пункти й 

конституцiї законiв та вольностей вiйська запорозького мiж ясновельможним 

паном Пилипом Орликом, новообраним Гетьманом Вiйська Запорозького, та 

мiж старшиною, полковниками, а також названим Вiйськом Запорозьким, 

прийнятi публiчною ухвалою обох сторiн i пiдтвердженi на вiльних виборах 

встановленою присягою названим ясновельможним гетьманом, року Божого 

1710, квiтня 5, при Бендерах», або ж Бендерськi конституцiї 1710 р. [197], яка 

в нацiональнiй конституцiйно-правовiй доктринi є першим джерелом 

конституцiйного права України.  

Не вступаючи в полемiку з вiтчизняними вченими щодо питання, набув 

чи нi цей документ чинностi [196, с. 19], наголосимо, що ми одностайнi з 

О. Носенко у думцi, що Конституцiя Пилипа Орлика 1710 р. дає певнi 

уявлення про утвердження перших iнститутiв конституцiйного права. Цей 

документ уперше закрiпив iнститут прав i свобод (вольностей) усiх вiльних 

людей [269]. Крiм того, в Конституцiї Пилипа Орлика було закрiплено право 

привiлейованого прошарку тогочасного українського суспiльства 

«…скаржитися про те до найяснiшого маєстату Його Королiвської Величностi 

Шведської як оборонця i протектора нашого, щоб Його Величнiсть не 
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дозволяв нiкому не тiльки прав i вольностей, а й кордонiв вiйськових 

порушувати i привласнювати» (ст. 2).  

Отже, Конституцiя Пилипа Орлика вперше закрiпила, по-перше, право на 

звернення за захистом прав i вольностей до iншої держави в особi монарха, 

по-друге, обов’язок iншої держави забезпечувати захист прав i вольностей. 

Обов’язок Гетьмана поновлювати порушенi права мiститься у ст. 6 

Конституцiї: «Якщо у дiях Ясновельможного гетьмана буде помiчено щось 

несумiсне з правами та вольностями, шкiдливе та некорисне для Вiтчизни, 

тодi Генеральна Старшина, полковники i генеральнi радники будуть 

уповноваженi вiльними голосами чи приватно або, якщо виникне така 

необхiднiсть, й публiчно на радi висловити Його Вельможностi докiр щодо 

порушення прав та вольностей без осудження та найменшої образи високої 

регiментарської честi. На тi докори Ясновельможний гетьман не має 

ображатися та мститися, а навпаки, намагатися виправити недоладностi». 

Стаття 7 Конституцiї Пилипа Орлика закрiплює право привiлейованого 

прошарку тогочасного українського суспiльства на судовий розгляд його 

справи та обов’язок «прийняти вирок»: «Якщо б хтось iз генеральних осiб, 

полковникiв, генеральних радникiв, значного товариства чи iнших вiйськових 

урядникiв, особливо з чернi, образив гетьманську честь чи в чомусь iншому 

провинився, то Ясновельможний гетьман не має права сам покарати їх, а 

повинен буде подати до генерального вiйськового суду кримiнальну чи 

некримiнальну справу. I яким би лицемiрним чи облудним не здавався вирок, 

кожен, хто винен, повинен прийняти його» [197].  

Федеральний суддя Сполучених Штатiв Америки Богдан Футей, 

виступаючи на конференцiї «Проект Конституцiї України», яку проводив УВУ 

в Мюнхенi 8 серпня 1992 року, зазначав: «Конституцiя гетьмана Пилипа 

Орлика з 1710 року майже за вiсiмдесят рокiв перед американською 

Конституцiєю взяла до уваги такi демократичнi засади, як розподiл влад, 

обмеження влади уряду, приватну власнiсть та незалежний судовий трибунал 

(навiть до тої мiри, що козацтво могло судити гетьмана), ... сьогоднi можна 

говорити, звичайно умовно, що батько американської Конституцiї Джеймс 
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Мересон перебрав для американської Конституцiї основнi демократичнi 

засади Конституцiї Пилипа Орлика» [84]. 

Вченi-конституцiоналiсти єдинi у думцi: Конституцiя Пилипа Орлика 

1710 р. значною мiрою випередила свiй час, але так i не змогла стимулювати 

розвиток конституцiйно-правових вiдносин у тогочаснiй Українi, адже тi 

групи суспiльних вiдносин, якi iнституцiоналiзував цей документ, були слабо 

розвиненi.  

Розробляючи власну концепцiю утворення держави, Девiд Юм (1711-

1776 рр.) акцентує увагу на тому, що державна влада (держава) несе на собi 

низку зобов'язань щодо дотримання та забезпечення окремих прав людини з 

тiєї причини, що жодна особа не погодилась би на утворення держави, яка б не 

забезпечувала цi права. Якщо держава порушує невiд'ємнi права або якщо не 

гарантує їх – вона стає тиранiєю. У працях мислителiв доби Просвiтництва 

(Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Т. Джефферсона та iн.) отримали свiй подальший 

розвиток iдеї про невiдчужуванiсть природних прав людини, пов’язанi з 

вченням про подiл влади. 

I. Кант пiдкреслював, що загальнообов'язковiсть права забезпечується 

засобами примусу, носiєм яких є держава. При цьому держава зобов'язана 

функцiонувати в межах вимог права.  

У Гегеля свобода, право, справедливiсть можуть бути реалiзованими 

тiльки в державi, яка вiдповiдає своєму iдеалу – «субстанцiйнiй» державi. На 

думку Гегеля, вона полягає в усвiдомленнi iндивiдуумом того, що вiн є 

часткою субстанцiйної держави, а його призначення – пiдпорядковувати свої 

особистi iнтереси та вчинки загальному державно-органiзованому народу 

(нацiї) [521, с. 94]. Дiйсним правом за Гегелем виступає внутрiшньодержавне 

право – позитивне право i законодавство. Гегель вказує на те, що звичаї нацiй 

заснованi на морально-фiлософському i правовому розумiннi справедливостi. 

Гегель уперше сформулював думку про духовну єднiсть європейської нацiї. 

Європейськi нацiї – одна сiм'я за загальним принципом їх законодавства, їх 

звичаїв, освiти i взаємної мiжнародної поведiнки. Хоча Гегель вiдкидає 

наявнiсть претора мiж державами, у зв'язку iз цим говорячи про неможливiсть 
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мiждержавних об'єднань i створення наддержавних органiв, вiн все ж таки 

вводить поняття свiтового Духу, що стоїть над державами i застосовує по 

вiдношенню до них своє право, яке є найвищим правом. Гегель говорить, що 

через дiалектику спiввiдношення i зiткнення рiзних суверенних воль виступає 

загальний свiтовий Дух. Як зазначає О. Мережко, держава, за Гегелем, – не 

апофеоз розвитку абсолютного Духу, не остаточна й вища форма розвитку 

людського суспiльства. Вершина – лише всеохоплююча полiтико-правова 

органiзацiя всього людства як певної єдностi. А справжнiм правом свiтового 

Духу може бути визнано лише мiжнародне право, що розумiється як 

загальнолюдське право [551, с. 45-50].  

Iдеї, якi закладенi в Литовських статутах та пiдгрунтя яких склали iдеї 

грецького фiлософа Аристотеля, отримали свiй розвиток в iншiй правовiй 

пам’ятцi «Права за якими судиться малоросiйський народ» (1743 р.) [300]. 

На кiнець XVIII ст. вiдбувається формування цiлiсних нацiональних 

систем конституцiйного права, що знайшли своє вiдображення в Конституцiї 

США та конституцiях країн Європи. Т. Джефферсоном була розвинена 

доктрина природного права: уряди створюються для забезпечення 

невiдчужуваних прав люди. Отже, забезпечення прав людини – обов’язок 

держави. Iдея невiдчужуваних прав людини знайшла своє втiлення в 

Декларацiї незалежностi США (1776 р.).  

Пiсля проголошення Декларацiї незалежностi Сполучених Штатiв 1776 р. 

у Пiвнiчнiй Америцi було прийнято Конституцiю Вiрджинiї вiд 12 червня 

1776 р., яку Т. Джефферсон назвав «першою конституцiєю, створеною у всiх 

Сполучених Штатах». Через деякий час була прийнята Конституцiя США 

1787 р. та Бiлль про права, ратифiкованi штатами у 1791 р. Фактично цi акти 

уособили конституцiйне закрiплення системи основних iнститутiв 

конституцiйного права США – iнституту основ конституцiйного ладу, 

iнституту конституцiйно-правового статусу людини i громадянина, iнституту 

безпосередньої демократiї, iнституту органiзацiї державної влади та мiсцевого 

самоврядування, а також iнституту правового захисту Конституцiї 

США [269, с. 46]. 
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Працi французьких просвiтителiв Вольтера, Монтеск’є, Руссо та iн., а 

також працi мислителiв доби Вiдродження Г.Гроцiя, Дж. Локка та iн. стали 

теоретичним пiдґрунтям Декларацiї прав людини i громадянина 1789 р. [109]. 

У цьому документi вперше в iсторiї полiтико-правової думки було 

проголошено природнi та невiд'ємнi права людини i формально закрiплено 

такi двi групи прав – права людини i права громадянина: «Представники 

французького народу, утворивши Нацiональнi збори i вважаючи, що неуцтво, 

забуття прав людини або зневага до них є єдиною причиною суспiльних лих 

та корупцiї урядiв, прийняли рiшення викласти в урочистiй заявi 

природнi, невiд'ємнi i священнi права людини, щоб ця Декларацiя, незмiнно 

перебуваючи перед поглядом всiх членiв соцiального органiзму, постiйно 

нагадувала їм їхнi права та обов'язки, щоб дiї законодавчої i виконавчої влади, 

якi у будь-який час можна було б порiвняти з метою кожного полiтичного 

iнституту, зустрiчали бiльшу пошану, щоб вимоги громадян, заснованi вiднинi 

на простих та беззаперечних принципах, спрямовувалися на дотримання 

Конституцiї i щастя для усiх. Вiдповiдно, Нацiональнi збори визнають та 

проголошують перед лицем i пiд заступництвом Верховної Iстоти наступнi 

права людини i громадянина».  

Французька Декларацiя прав людини i громадянина стала пiдґрунтям для 

формування системи джерел конституцiйного права Францiї та тогочасної 

континентальної Європи: для Конституцiї Францiї 1791 р., «травневої 

Конституцiї Польщi 1791 р.», Конституцiї Францiї 1793 р., Конституцiї 

Францiї 1799 р., Хартiї 1814 р., Конституцiї Норвегiї 1814 р., Нассауського 

патенту 1814 р., Конституцiї Нiдерландiв 1815 р., Конституцiї Бадена 1818 р., 

Конституцiї Лiхтенштейну 1818 р., Конституцiї Швейцарiї 1830 р., 

Конституцiї Бельгiї 1831 р., Конституцiї Сербiї 1838 р. тощо. Конституцiя 

США 1787 р. та вищеназванi конституцiйнi акти об’єктивiзували iнститут 

конституцiйно-правового статусу людини i громадянина.  

Отже, наприкiнцi XVIII – першiй половинi XIX ст. першi конституцiї як 

об’єктивiзували iнститут конституцiйно-правового статусу людини i 

громадянина, так i завершили формування первинної системи основних 
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iнститутiв конституцiйного права. У часi об’єктивiзацiя iнституту 

конституцiйно-правового статусу людини i громадянина збiгається з появою 

системи джерел конституцiйного права США та тогочасної континентальної 

Європи. 

Наголосимо: суттєвий вплив на зазначену Декларацiю та прийнятi згодом 

конституцiйнi акти європейських країни мали iдеї Ш. Монтеск’є (1689-

1755 рр.), який видiляв i свободу людини щодо окремо взятого громадянина, 

яка полягає в безпецi громадян. Засобами ж її забезпечення Ш. Монтеск’є 

називає судочинство та якiснi кримiнальнi закони. 

До XIX ст. в нацiональних правових актах держав вже було закрiплено 

певнi стандарти прав людини, якi мали несистемний характер.  

Зазначена система джерел конституцiйного права стала пiдґрунтям для 

каталогу прав людини, що згодом був закрiплений у мiжнародних документах, 

а також вироблення основних елементiв механiзму мiжнародного захисту прав 

людини.  

Так, у 1815 р. на Вiденському Конгресi було прийнято мiжнародну 

Декларацiю, в якiй засуджувалась торгiвля людьми. У подальшому заборона 

работоргiвлi була закрiплена в 1890 р. в Брюссельських Актах, в 1926 р. – в 

Женевськiй Угодi, яка є чинною i сьогоднi. У 1864 р., 1906 р. та 

1929 р. вiдбулась кодифiкацiя правил ведення вiйни i захисту жертв збройних 

конфлiктiв. У 1899 р. та 1907 р. були прийняти Гаазькi конвенцiї, якi заклали 

основу мiжнародно-правової системи захисту людини в умовах збройних 

конфлiктiв.  

Уперше у свiтовiй iсторiї питання захисту iндивiда i його прав на 

мiжнародному рiвнi було регламентовано класичним гуманiтарним правом. 

Вiдбулось удосконалення i внутрiшньодержавного механiзму захисту прав 

людини за рахунок використання засобiв мiжнародного правопорядку. 

Зазначене дозволяє дiйти висновку, що з класичного гуманiтарного права було 

розпочато формування механiзму мiжнародно-правового захисту прав 

людини.  
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17 жовтня 1905 р. iмператор Росiйської iмперiї Микола II видає Манiфест, 

який проголосив фундаментальнi основи громадянської свободи. До складу 

Росiйської iмперiї входили й українськi землi. У поєднаннi з Основними 

Законами вiд 23 квiтня 1906 р. та низкою наступних конституцiйних актiв 

Манiфест сприяв розвитку iнституту конституцiйно-правового статусу 

людини i громадянина. Водночас у Конституцiї Росiйської iмперiї його не 

було закрiплено. Загальновiдомо: попри конституцiйнi проекти 

С. Фортунатова, М. Ковалевського, П. Мiлюкова, П. Струве, С. Муромцева, 

М. Грушевського та iн., Конституцiя Росiйської iмперiї так i не була 

ухвалена [269, с. 45-46]. 

Таким чином, ми одностайнi з О. Носенко у думцi, що лише на початку 

ХХ ст. вiдбулось утвердження iнституту конституцiйно-правового статусу 

людини i громадянина на українських землях, що входили до складу 

Росiйської iмперiї. 

Перiод становлення зазначеного вище iнститу конституцiйного права 

України на поч. XX ст. перервали Перша Свiтова вiйна (1914-1918 рр.), 

соцiалiстичнi революцiї, нацiонально-визвольна боротьба (в тому числi i на 

українських землях) за незалежнiсть та розпад iмперiй. «Цi подiї розвивалися в 

контекстi свiтової кризи iдей конституцiоналiзму буржуазної епохи та 

зародження двох магiстральних напрямiв розвитку державного i суспiльного 

ладу країн свiту – капiталiстичного та соцiалiстичного. Наслiдки I Свiтової 

вiйни спричинили значнi геополiтичнi змiни. Розпад iмперiй призвiв до 

посилення нацiонального та соцiалiстичного рухiв. При цьому найбiльший 

вплив на повоєнне конституцiйне право мала Жовтнева революцiя 1917 р. в 

Росiї та Листопадова революцiя 1918 р. у Нiмеччинi. Революцiйнi подiї у Росiї 

сприяли активiзацiї нацiонально-визвольного руху на Українi, що призвело до 

заснування 3 березня 1917 р. Центральної Ради України, яка у найкоротший 

час закрiпила в Унiверсалах, законах i Конституцiї УНР 1918 р. основнi 

iнститути новонародженого конституцiйного права незалежної України», – 

пiдкреслює О. Носенко [269, с. 46].  
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Для розв’язання внутрішніх проблем щодо питань правового статусу та 

захисту прав національних меншин, III Універсалом Української Центральної 

Ради від 7 листопада 1917 р. [29] було визнано національно-персональну 

автономію для національних меншин. IV Універсал Української Центральної 

Ради від 9 січя 1918 р. [30] підтверджував всі демократичні свободи, 

проголошені III Універсалом, а також проголошував, що в самостійній 

Українській Народній Республіці нації користуватимуться правом 

національно-персональної автономії, що було визнане за ними законом 9-го 

січня. 

З метою розвитку спiвробiтництва, досягнення миру i безпеки мiж 

народами створюється перша в iсторiї мiжнародна мiждержавна органiзацiя – 

Ліга Нацiй. Пiд егiдою цiєї органiзацiї починає формуватися система захисту 

меншин (1919-1939 рр.), найважливiша мета якої полягала в забезпеченнi 

допомоги та захисту їхнiх прав на мiжнародному рiвнi. Держави, по-перше, 

визнавали мiжнародно-правовi зобов'язання щодо вiдповiдних нацiональних 

та етнiчних утворень. По-друге, встановлювалась система контролю за 

дотриманням мiжнародно-правових зобов'язань держав, який здiйснювався 

спецiальним мiжнародним органом. По-третє, приватнi особи, якi належали до 

нацiональних або релiгiйних меншин, отримали право звертатися зi скаргами 

до Ради Лiги Нацiй. По-четверте, в Постiйнiй Палатi Мiжнародного 

Правосуддя вводилась процедура розгляду скарг на порушникiв нацiональних 

прав тощо.  

Пiсля падiння Директорiї УНР та встановлення в Українi радянської 

влади в конституцiйному правi України розпочинається новий, радянський 

перiод становлення та розвитку iнститутiв радянського конституцiйного 

(державного) права (1919-1991 рр.), що ознаменувався затвердженням 

Всеукраїнським з’їздом Рад 10 березня 1919 р. та прийняттям у кiнцевiй 

редакцiї ВУЦВК 14 березня 1919 р. Конституцiї УСРР. Окремим роздiлом до 

Конституцiї УРСР було включено текст Декларацiї прав i обов’язкiв 

трудящого i експлуатованого народу, затверджений петроградським ВЦВК 3 

сiчня 1918 р. i III Всеросiйським з’їздом Рад 18 сiчня 1918 р. Зазначенi першi 
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конституцiйнi акти радянської України закрiплювали не тiльки новi, а й такi, 

що суперечать принципам демократiї та конституцiоналiзму, iнститути 

радянського державного права [269, с. 58-59]. 

В 1919 – 1939 рр. – період становлення радянського державного права, 

Конституції УСРР 1919 р. [189], 1929 р. [194], та Конституція УРСР 1937 р. [195] 

не закріплювали права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій.  

Натомість відбувалось інституційне оформлення інституту конституційно-

правового статусу національних та релігійних меншин в джерелах 

конституційного права Польщі, Румунії, Чехословаччини, у складі яких 

перебували західноукраїнські землі, та визнання за особами, які належать до 

національних та релігійних меншин, права звертатись зі скаргами до Ради Лiги 

Нацiй, а також юрисдикції Постiйної Палати Мiжнародного Правосуддя. 

У 1928 роцi Мiжнародна дипломатична академiя прийняла резолюцiю 

про необхiднiсть визнання прав людини всiма державами. У 1929 роцi 

Iнститут мiжнародного права прийняв Декларацiю про мiжнароднi права 

людини [269, с. 54-55]. 

Таким чином, перша половина XIX ст. – 1929 р. характеризується 

закрiпленням заборони рабства, торгiвлi людьми, закрiпленням прав жертв 

збройних конфлiктiв та їх захисту в перших мiжнародних актах, формуванням 

механiзму мiжнародно-правового захисту прав людини; вдосконаленням 

внутрiшньодержавного механiзму захисту прав людини в країнах 

континентальної Європи за рахунок використання засобiв мiжнародного 

правопорядку. Оцiнюючи iсторичний процес мiжнародного регулювання прав 

i свобод людини, зазначимо: розвиток мiжнародного iнституту прав людини 

вiдповiдає розвитку нацiональних правових систем i ступеню ефективностi 

внутрiшнього механiзму захисту прав людини i основоположних свобод. 

Рух за вирiшення питань, пов'язаних з правами людини, на мiжнародному 

рiвнi широко розгорнувся пiд час i пiсля Другої свiтової вiйни. Повоєнний 
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етап розвитку i вдосконалення iнститутiв конституцiйного права країн свiту 

позначився широким запровадженням традицiйних i нових iнститутiв у 

державах Європи, Америки, Азiї, Африки та Австралiї. Насамперед iдеться 

про iнститути, якi об’єднували норми конституцiйного права, що 

встановлювали, регулювали i захищали широкий спектр прав i свобод людини 

та громадянина. Саме у повоєнний перiод системи конституцiйного права 

країн свiту збагатилися iнститутами економiчних, соцiальних i культурних 

прав людини i громадянина, цьому значною мiрою сприяв i розвиток 

гуманiтарних iнститутiв мiжнародного права. Як вiдомо, бiльшiсть повоєнних 

конституцiй сприйняли мiжнароднi стандарти прав людини, закрiпленi у 

Статутi ООН, Загальнiй декларацiї прав людини 1948 р., Європейськiй 

конвенцiї з прав людини 1950 р., Пактi про громадянськi та полiтичнi права 

1966 р. та iнших мiжнародно-правових актах [269, с. 54-55]. 

Хоча спочатку сфера захисту прав людини розглядалась як повнiстю 

невластива правовому порядку, який незмiнно заснований на економiчних 

принципах, згодом це положення зазнало певних змiн, що пояснюється 

поглибленням полiтичної й економiчної взаємодiї європейських країн. Так, 

Паризький договiр 1951 р. про заснування Європейського об'єднання вугiлля i 

сталi та Римськi договори 1957 р. про створення ЄЕС i Євроатому – первиннi 

установчi договори Європейських спiльнот – не мiстили жодних положень про 

створення спецiальної системи захисту прав людини в межах Європейських 

спiвтовариств. Впливом пануючих тодi функционалiстських пiдходiв до 

механiзмiв i принципiв правового регулювання економiчної iнтеграцiї, що 

виключали будь-яку можливiсть втручання у вирiшення полiтичних проблем 

держав-членiв, визначалася й позицiя Суду Європейських спiвтовариств (далi 

– Суд): ґрунтуючись на положеннях позитивного права, тобто на нормах 

установчих договорiв Європейських спiвтовариств, Суд виключав можливiсть 

визнання основних прав i свобод людини в якостi дiючої правової норми права 

Спiвтовариства [65, с. 677], свiдченням чого є рiшення, винесенi ним в справах 

«Gеitling», «Stork», «Sgаrlаtа». Так, у рiшеннi по справi «Gеitling» Суд ЄС 
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вiдмовився взяти до уваги аргументи про те, що акти Верховного органа 

ЄОВС повиннi були поважати положення Конституцiї ФРН [17]. 

I все ж право ЄС, як об'єднуюча регулятивна система, не могло 

залишатися осторонь вiд магiстрального напряму розвитку нацiонального 

права держав-членiв, вiдображає еволюцiю сформованої там правової 

свiдомостi та основних характеристик громадянського суспiльства. Iнтеграцiя, 

що не враховує значення, яке надається нацiональними конституцiями, 

парламентами i правозастосовними органами правам людини, могла виявитися 

збитковою – зазначає М. Етiн. Компетенцiя ЄС почала розширюватися. Обсяг 

законодавчої дiяльностi зростає. Iнтереси особистостi перед обличчям 

машини, в яку перетворюється ЄС, повиннi бути огородженi такою самою 

мiрою, як i всi взаємини з нацiональною державою та армiєю чиновництва. 

Iнакше легiтимнiсть права ЄС опиниться пiд сумнiвом. Буде все складнiше i 

складнiше доводити верховенство, переважну силу i пряму дiю права ЄС, 

наполягати на тому, що в разi колiзiї з нацiональними конституцiями все одно 

повинна застосовуватися норма права ЄС, навiть якщо вона i не пiддається 

контролю з точки зору вiдповiдностi вимогам захисту i забезпечення прав 

людини [132, с. 330-331]. 

Вже до кiнця 60-х рр. XX ст. позицiя Суду ЄС iз питання визнання 

основних прав i свобод людини як дiючої правової норми права Спiвтовариств 

зазнала еволюцiї: починається поступове визнання права сторiн посилатися на 

основнi права людини у своїх позовах або скаргах як на пiдставу для висунення 

правових вимог. Так, у рiшеннi по справi «Stаudеr v. Сity of Ulm» (1969 р.) Суд, 

розглядаючи питання про порушення системою соцiального забезпечення 

права на приватне життя, вперше проголосив, що буде захищати основнi права 

людини, як вони випливають iз загальних принципiв права Спiвтовариства, а 

також вказав, що вiдмiнить будь-яке рiшення або акт органiв ЄС, якщо вони 

суперечать фундаментальним правам людини [25]. У подальшому захист прав 

людини завдяки рiшенням Суду ЄС стає загальним принципом права ЄС, 
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якому повинно вiдповiдати все вторинне законодавство i дiї органiв та 

iнститутiв ЄС. 

Разом iз тим на той час в установчих договорах Спiльнот не було норм, 

що зобов'язують держави-члени та iнститути Спiвтовариств брати до уваги 

права та основнi свободи в процесi правового регулювання економiчної 

iнтеграцiї. Це викликало необхiднiсть звернення Суду Європейських 

спiвтовариств до мiжнародно-правових документiв, у яких закрiплювалися 

права i свободи особистостi: Конвенцiї про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. Ради Європи, Мiжнародного биллю про права 

людини. При цьому слiд зазначити, що Європейськi спiльноти не брали участь 

у цих документах, а отже не мали обов'язку поважати мiжнародно-правовi 

зобов'язання, що мiстяться в них, оскiльки цi мiжнароднi документи не мали 

для них обов'язкової сили. 

Це зумовило необхiднiсть пошуку Судом Європейських спiвтовариств 

такої правової конструкцiї, яка б виправдовувала його звернення до 

зазначених джерел. У цiлому рядi справ вiн обґрунтував своє право 

посилатися на права людини i основнi свободи, використовуючи для цього два 

методи: 

1) вiдсилання до конституцiйних традицiй, спiльних для всiх держав-

членiв Європейських спiвтовариств. 

У справi «Nold v. Сommission» (1974) Суд Європейських спiвтовариств 

вказав, що основнi права є невiд'ємною частиною загальних принципiв права, 

дотримання яких вiн гарантує, а так само пiдкреслив, що для забезпечення 

захисту цих основних прав Суд повинен спиратися на конституцiйнi традицiї, 

спiльнi для всiх держав-членiв Європейських спiльнот [23]. Таким чином, вiн 

визнав, що не може пiдтримати заходи, прийнятi Комiсiєю, якi є несумiсними 

з основними правами, визнаними та захищеними конституцiями держав-членiв 

Спiвтовариств. Логiка Суду Європейських спiвтовариств у цьому разi цiлком 

бездоганна – зазначає З. Алiєв [70, с. 679], оскiльки в той перiод Суд виходив 
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iз того, що правопорядок Спiльнот не може бути в принципi несумiсним iз 

конституцiйним порядком держав-членiв. 

Разом iз тим бiльш широкому застосуванню Судом принципу захисту 

прав людини чимало сприяло виникнення в 1970-i рр. протистояння мiж ним i 

Федеральним конституцiйним судом ФРН – звертає увагу 

М. Ентiн [132, с. 32]. Зумовлено це було тим, що право ЄС не мiстило яких-

небудь власних, особливих стандартiв прав людини. Воно захищало 

стандарти, якi стали європейськими внаслiдок того, що є загальними для 

конституцiйних традицiй держав-членiв, або, принаймнi, сприймаються 

правовими системами держав-членiв. Загальноєвропейський стандарт у галузi 

основних прав частково вiдрiзняється вiд нацiонального стандарту та є 

нижчим щодо нього. Це стало пiдставою для розробки правозастосовної 

практики Конституцiйного Суду ФРН, яка називається «Solаngе 

Rесhtsрrесhung» (судочинство орiєнтується на нацiональний каталог основних 

прав до тих пiр, поки не будуть створенi вiдповiднi норми ЄС). 

Так, у рiшеннi по справi «Solаngе I» (1974 р.) правова позицiя 

Федерального конституцiйного суду ФРН зводилася до того, що «...власний 

правопорядок, створений завдяки утворенню Європейського Спiвтовариства, 

базується на основних положеннях нацiональних конституцiй, якими й 

узаконенi межi дiї правопорядку ЄС. Праву ЄС може бути надано прiоритет 

перед нацiональним конституцiйним правом, якщо за змiстом закону про 

схвалення договору про ЄЕС вiдсутнi сумнiви в його вiдповiдностi 

конституцiї». Тобто позицiя Федерального конституцiйного суду ФРН 

виводить правопорядок ЄС не з договору про ЄС, а з «основних положень 

нацiональної конституцiї». Крiм того, прiоритет лише може бути надано за 

рiшенням нiмецького суду, а не мiжнародного – пiдкреслює А. Клемин [166]. 

До того ж цим рiшенням Федеральний конституцiйний суд ФРН визначив за 

собою право вважати те чи iнше розпорядження ЄС «неприйнятним», а 

контроль за ним правомiрним: «до тих пiр поки (solаngе) iнтеграцiйний процес 

Спiльноти не розвинувся настiльки, щоб право ЄС мiстило сформульований 
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парламентом каталог основних прав, який був би адекватним каталогу 

основних прав конституцiї, подання суду ФРН у Федеральний 

Конституцiйний суд у порядку контролю за вiдповiднiстю норм права ЄС 

конституцiйному праву країни допустимо i схвалюється, якщо суд вважає 

припис права Європейського Спiвтовариства неприйнятним, оскiльки воно 

вступає в колiзiю з основними правами Основного закону». Так само в цьому 

рiшеннi суд Федеральний суд ФРН зазначив, що «стаття 24 Основного закону 

не уповноважує на, власне, передачу вищих державних повноважень, а лише 

вiдкриває нацiональний правопорядок таким чином, щоб зберiгалося 

виключне верховенство ФРН i залишався простiр для безпосередньої дiї i 

застосування права з iнших джерел у внутрiшньодержавнiй сферi» [23]. 

З розвитком iнтеграцiї точка зору Федерального конституцiйного суду 

ФРН зазнала еволюцiю, свiдченням якої є рiшення по справах «Viеllеiсht – 

Bеsсhluss» (1979) i Solаngе II (1986). Так, у рiшеннi «Viеllеiсht – Bеsсhluss» 

(1979 р.) на вiдмiну вiд рiшення у справi Solаngе I «сенат залишив вiдкритим 

питання, чи можуть i якою мiрою, враховуючи полiтичнi та правовi змiни, що 

вiдбулися за минулий час у сферi ЄС, принципи рiшення вiд 29 травня 1974 р. 

i далi претендувати на необмежену дiю для майбутнiх норм похiдного права», 

а так само зазначив, що вiн готовий у разi можливостi вiдмовитися вiд 

застереження щодо секундарного права, але воночас знову пiдкреслив свою 

прерогативу щодо контролю за нормами первинного права ЄС. У рішенні 

Solаngе II вiд 22 жовтня 1986 р. Федеральний конституцiйний суд ФРН 

зазначає: «оскiльки (solаnqе) Європейськi Спiвтовариства, а саме 

європейський суд, гарантують непохитнiсть головного змiсту основних прав, 

то Конституцiйний суд ФРН бiльше не буде здiйснювати свою юрисдикцiю 

над застосуванням похiдного права ЄС», яке «бiльше не перевiряється на 

масштаб основних конституцiйних прав». Крiм того, Федеральний 

конституцiйний суд ФРН, посилаючись на конституцiйний принцип: «нiхто не 

може бути вилучений з ведення свого законного суддi», закрiплений у 
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ст. 101(1) Основного закону, Суд ЄС визнав законним суддею» в областi 

захисту прав людини» [24]. 

2) посилання на мiжнароднi договори, якi є обов'язковими для всiх 

держав - членiв Спiвтовариств. 

У справi «Nold v. Сommission» (1974 р.) Суд Європейських спiвтовариств 

вказав, що «точно так само, як i конституцiйна традицiя, мiжнароднi угоди про 

захист прав людини, в яких держави-члени беруть участь або якi вони 

пiдписали, можуть забезпечувати керiвнi принципи, яких необхiдно 

дотримуватися в рамках права Спiвтовариства». Дiйсно, оскiльки такi норми 

мiжнародних договорiв є для зазначених держав обов'язковими в силу 

внутрiшнього права – Суд Європейських спiвтовариств має право посилатися 

на їх положення у розглядi спорiв громадян з державами-членами. 

У подальшому цей метод обґрунтування Судом свого права посилатися 

на права людини i основнi свободи був використаний у справi «Rutili» (1975): 

«...навiть якщо рiзнi права, на якi посилається позивач, мiстилися в нормах 

вторинного права Спiльноти, Суд Європейських спiвтовариств тим не менш 

оцiнює цi норми як специфiчнi прояви бiльш загальних норм основних 

принципiв права Спiвтовариства, якi можуть бути виведенi шляхом 

тлумачення iнших мiжнародно-правових актiв». Крiм того, пославшись на низку 

норм Конвенцiї про захист прав людини i основних свобод 1950 р., учасниками 

якої є всi держави-члени Спiвтовариства, Суд вiдзначив зв'язок мiж основними 

нормами права Спiвтовариства i правом Конвенцiї [132, с. 331-332]. 

Практика Суду сприяла закрiпленню принципу захисту прав людини в 

«м'якому» правi ЄС та первинному законодавствi. Так, починаючи з 1977 р. 

спiльними зусиллями iнститутiв ЄС було прийнято низку мiжнародних актiв, у 

яких проголошувалися окремi права та свободи особи, оголошувалися 

неприйнятними рiзнi види дискримiнацiї та iншi, несумiснi iз правами людини 

дiї. Зокрема, у 1977 та 1986 роках були прийнятi спiльнi декларацiї 

Європейського парламенту, Ради i Комiсiї. У преамбулi Єдиного 

європейського акта 1986 р. було зроблено вказiвку на рiшучiсть держав-членiв 
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спiльними зусиллями розвивати демократiю, спираючись на основнi права, 

визнанi конституцiями i законами держав-членiв, Європейською конвенцiєю 

про захист прав i основних свобод людини та Європейською соцiальною 

хартiєю. У 1989 р. з Декларацiєю основних прав i свобод, у якiй закрiплювався 

перелiк цивiльно-полiтичних i соцiально-економiчних прав, а також гарантiї 

прав i найважливiшi принципи демократiї та правового становища 

особистостi, виступив Європейський парламент. У цьому ж роцi країни ЄС 

прийняли Хартiю Спiвтовариства про основнi соцiальнi права трудящих, у 

якiй закрiплювалося право на зайнятiсть i винагороду, на працю, на 

полiпшення умов життя i працi, соцiальний захист та iн. Обидва документи 

мали велике полiтичне значення. У подальшому вони були використанi в 

якостi авторитетних джерел для складання Хартiї основних прав ЄС – 

пiдкреслює М. Ентiн [132, с. 333]. 

У 1992 р. було створено Європейський Союз. У 6 ст. Маастрихтського 

договору було включено положення про те, що Союз заснований на принципi 

поваги прав людини i основних свобод. Амстердамський Договiр 1997 р. 

додав ст. 6 до Договору про ЄС, яка однозначно встановлює, що ЄС 

ґрунтується на принципах свободи, демократiї, рiвностi, поваги до прав 

людини i фундаментальних свобод, верховенство права. Амстердамський 

Договiр визначив повагу до прав людини як обов'язкову умову вступу до ЄС. 

Крiм того, можливе призупинення членства держав-членiв ЄС, якi 

систематично порушують цю вимогу. Заключний Акт Амстердамського 

договору мiстить Декларацiю про фiзично неповноцiнних осiб, демонструючи 

готовнiсть iнститутiв ЄС у розробцi заходiв щодо зближення законодавства 

держав-членiв брати до уваги особливi потреби цiєї категорiї населення. 

Положення, що мiстять вказiвку на дотримання прав людини ЄС, були 

включенi до ст. 2 Договору про Європейський Союз 2007 р. 

У 2000 роцi була прийнята Хартiя основних прав ЄС, що стало великим 

кроком на шляху подальшого нормативного визнання значущостi проблеми 

захисту прав людини в ЄС. Наступний крок у юридичнiй iсторiї нормативно-
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правового розвитку захисту прав людини в ЄС був зроблений у 2004 р., коли 

текст Хартiї основних прав ЄС був включений як друга частина в договiр про 

Конституцiю для Європи. Невдача з прийняттям цього договору вiдклала 

питання про надання обов'язкового характеру Хартiї до кращих часiв – 

зазначає З. Алiєв. У Лiсабонському договорi це питання було вирiшене, тому 

пiсля вступу в силу в 2009 р. цього Договору положення Хартiї ЄС, згiдно зi 

ст. 6 Договору про ЄС, набули такої самої юридичної сили, як i установчi 

договори ЄС, а отже, вони стали обов'язковими для держав-членiв Союзу. У 

сiчнi 2008 р. Суд Європейських спiвтовариств в одному зi своїх рiшень 

послався на низку статей Хартiї, якi пiдкреслюють необхiднiсть забезпечення 

справедливого балансу мiж рiзними основними правами, захищеними в 

коммунiтарному правопорядку [203]. 

Таким чином, системний аналiз еволюцiї принципу захисту прав людини i 

громадянина в Європейських спiвтовариствах i Європейському Союзi та 

Українi дав змогу видiлити основнi етапи становлення принципу захисту прав 

людини в Європейських спiвтовариствах i Європейському Союзi: 1) 1951 – 

1969 рр. – розгляд сфери захисту прав людини як повнiстю не властивої 

правовому порядку ЄС; 2) 1969 р. – 1986 рр. – розробка та застосування 

процедури «оцiночного порiвняння правових систем», заснованої на 

конституцiйних традицiях, що мiстяться в конституцiйних актах держав-

учасниць ЄС, iз метою захисту прав людини; 3) 1986 – 1992 рр. – закрiплення 

в первинному законодавствi ЄС норм, що зобов'язують держави-членiв та 

iнститути ЄС дотримуватися основних прав, визнаних конституцiями i 

законами держав-членiв, Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод та Європейською соцiальною хартiєю; 4) 1992 – 

сьогодення – принцип поваги фундаментальних прав людини – основний 

принцип права ЄС. 

На українських землях 1939 – 1990 рр. – період розвитку радянського 

державного права. Конституція УРСР 1978 р. [200] не закріплювала права 

кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 
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судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій. Руйнування 

колишнього СРСР та проголошення незалежностi України ознаменували 

початок iсторiї становлення та розвитку iнституту конституцiйно-правового 

статусу людини i громадянина у незалежнiй Українi (1991-1996 рр.) з 

наступною його об’єктивiзацiєю у Конституцiї України. 

Так, 19 червня 1991 р. Верховною Радою Української РСР було схвалено 

Концепцiю нової Конституцiї України [203]. У центрi уваги нової Конституцiї 

має бути людина як найвища соцiальна цiннiсть, її права i свободи та їх 

гарантiї, – йдеться у Преамбулi Концепцiї. Роздiл 2 Концепцiї присвячено 

правам людини i громадянина. Його мета – створити надiйну правову основу 

для всебiчного забезпечення прав людини i громадянина. «Найвищою 

соцiальною цiннiстю є людина, її життя, честь, гiднiсть, особиста 

недоторканнiсть та iншi права i свободи, закрiпленi у Загальнiй декларацiї, 

Мiжнародних пактах та iнших документах про права людини. Цi права 

розглядаються не як дарованi державою, а як природнi, невiдчужуванi i 

недоторканнi. Порядок їх здiйснення i захисту встановлюється Законом. Права 

i свободи людини i громадянина не можуть бути обмеженими, окрiм випадкiв, 

передбачених Конституцiєю вiдповiдно до загальновизнаних норм 

мiжнародного права. Усi права i свободи людини i громадянина, закрiпленi 

Конституцiєю i законами, пiдлягають захисту у судовому порядку. Держава 

несе вiдповiдальнiсть за забезпечення прав людини i громадянина. Усi 

державнi органи i посадовi особи зобов'язанi поважати права людини i 

громадянина, сприяти їх реалiзацiї», – наголошується у роздiлi 2 Конценпцiї. 

Вперше в iсторiї українського конституцiоналiзму зазначається, що у новiй 

Конституцiї України будуть закрiпленi права людини, якi вже проголошенi 

чинною Конституцiєю, а також тi, якi ранiше не проголошувалися 

Конституцiєю, зокрема право на вiдшкодування державою шкоди, заподiяної 

громадянину. Завершувати цей роздiл мають норми про гарантiї прав людини. 

Серед них чiльне мiсце повиннi зайняти положення про обов'язок кожної 

особи дiяти так, щоб не порушувати прав та законних iнтересiв iнших осiб, а 
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також про обов'язок держави здiйснювати захист прав i свобод її громадян як 

на територiї України, так i поза її межами. Передбачається, крiм того, 

закрiпити такi гарантiї, як право кожного громадянина на судовий захист своїх 

прав i свобод; право на матерiальну компенсацiю моральної шкоди, завданої 

громадянину незаконними дiями держави, державних органiв i посадових осiб. 

У Конституцiйному договорi, укладеному 8 червня 1995 р. мiж 

Верховною Радою України та Президентом України про основнi засади 

органiзацiї та функцiонування державної влади i мiсцевого самоврядування в 

Українi на перiод до прийняття нової Конституцiї України [192], перш за все 

акцентується увага на прагненнi забезпечення належного захисту прав i 

свобод людини i громадянина в умовах кризового стану. У ст. 1 Договору 

йдеться про те, що Україна є демократичною, соцiальною, правовою 

державою, яка утворена на основi здiйснення українським народом свого 

суверенного права на самовизначення, виражає волю народу i захищає 

iнтереси своїх громадян. Крiм того, зазначається, що в Українi дiє принцип 

верховенства Права. «Всi органи державної влади i органи мiсцевого 

самоврядування в Українi здiйснюють свої повноваження виходячи з 

прiоритетностi прав i свобод людини. Забезпечення цих прав i свобод, охорона 

життя, честi i гiдностi людини – обов'язок держави», – йдеться у ст. 5 

Договору. 

1 липня 1992 р. Верховною Радою України було прийнято Постанову 

«Про проект нової Конституцiї України» [319]. Верховна Рада України 

постановила винести проект Конституцiї України на всенародне обговорення 

та визначила термiн його проведення до 1 листопада 1992 р., рекомендувала 

Радам народних депутатiв усiх рiвнiв обговорити на сесiях проект Конституцiї 

України, висновки i зауваження надiслати до Конституцiйної комiсiї.  

Вiдповiдно до Проекту Конституцiї України, винесеному на всенародне 

обговорення 1 липня 1992 р., конституцiйний лад України ґрунтується на 

принципi прiоритету прав i свобод людини й громадянина. Держава 

вiдповiдальна перед людиною i суспiльством за свою дiяльнiсть (ст. 2). 
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У ст. 8 Проекту Конституцiї йдеться, що Україна визнає прiоритет 

загальнолюдських цiнностей, виявляє повагу до загальновизнаних принципiв 

мiжнародного права. Належним чином ратифiкованi або схваленi й офiцiйно 

опублiкованi мiжнароднi договори України становлять частину її 

законодавства i є обов'язковими для виконання державними органами, 

юридичними i фiзичними особами. Глава 5 Проекту Конституцiї присвячена 

гарантiям прав i свобод. «Кожному гарантується право на оскарження в 

судовому порядку дiй органiв державної адмiнiстрацiї, органiв мiсцевого i 

регiонального самоврядування та об'єднань громадян, їхнiх посадових та 

службових осiб, якi порушують чи обмежують права та свободи людини i 

громадянина. Кожний має право на вiдшкодування за рахунок держави 

матерiальної i моральної шкоди, заподiяної незаконними дiяннями державних 

органiв та їхнiх посадових i службових осiб пiд час виконання ними 

службових обов'язкiв, а також внаслiдок злочинних посягань на життя, 

здоров'я i майно людини iншими особами. За державою зберiгається право 

регресного позову. Посадовi та службовi особи державної адмiнiстрацiї, 

органiв мiсцевого i регiонального самоврядування та об'єднань громадян 

особисто вiдповiдають за дiяння, якi порушують права i свободи громадян, у 

порядку кримiнального, адмiнiстративного i цивiльного судочинства», – 

йдеться у ст. 58 Проекту Конституцiї. 

Право кожного звертатися до мiжнародних судових установ та 

мiжнародних органiзацiй уперше було закрiплено в Проектi Конституцiї 

України, прийнятому у першому читаннi [324]. Водночас коло таких 

мiжнародних судових чи iнших установ було обмежено виключно ООН та 

Радою Європи: «Кожен має право звертатися за захистом своїх прав i свобод 

до судових чи iнших установ Органiзацiй Об'єднаних Нацiй та Ради 

Європи» (ст. 50). Також вiдповiдно до зазначеної статтi Конституцiї України 

права i свободи людини i громадянина захищаються судом. Кожному 

гарантується право на оскарження в судi рiшень, дiй чи бездiяльностi органiв 

державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, службових та посадових 
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осiб. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого 

Народної Ради України у правах людини. Кожен має право будь-якими не 

забороненими законом засобами захищати свої права i свободи вiд порушень. 

Суб’єктом законодавчої iнiцiативи – народним депутатом України 

Г. Долженко було запропоновано частину третю статтi 50 Конституцiї 

викласти у такiй редакцiї: «Кожен має право звернутися за захистом своїх 

прав до Конституцiйного Суду України», а Верховний суд України 

пропонував виключити зi ст. 50 Конституцiї частину п’яту. У подальшому 

народний депутат В. Понедiлко пропонував частину четверту статтi 50 пiсля 

слiв «Ради Європи» доповнити словами «та iнших мiжнародних органiзацiй». 

Проте всi вищезазначенi пропозицiї були вiдхиленi. 

Тимчасовою спецiальною комiсiєю до другого читання текст ст. 50 

Проекту Конституцiї України, схваленого Конституцiйною комiсiєю 11 

березня 1996 р., з урахуванням зауважень i пропозицiй суб’єктiв права 

законодавчої iнiцiативи було доопрацьовано та викладено у такiй редакцiї: 

«Права i свободи людини i громадянина захищаються судом. Кожному 

гарантується право на оскарження в судi рiшень, дiй чи бездiяльностi органiв 

державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, службових чи посадових 

осiб. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого 

Народної Ради України з прав людини. Кожен має право пiсля використання 

всiх внутрiшнiх засобiв юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав 

i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових чи iнших установ, учасником 

яких є Україна. Кожен має право будь-якими не забороненими законом 

засобами захищати свої права i свободи вiд порушень i протиправних 

посягань» [298]. 

Отже, вперше в Проектi Конституцiї України, пiдготовленому до другого 

читання, закрiплено конституцiйне право кожного звертатися за захистом 

своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових чи iнших установ, 

учасником яких є Україна. При цьому коло мiжнародних судових установ чи 

iнших установ не обмежується виключно ООН та Радою Європи, як це було 
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зазначено в попередньому варiантi Проекту Конституцiї України. Крiм того, 

визначено умову реалiзацiї цього права – використання всiх внутрiшнiх 

засобiв правового захисту. 

28 червня 1996 р. Верховна Рада України вiд iменi Українського народу – 

громадян України всiх нацiональностей, виражаючи суверенну волю народу, 

спираючись на багатовiкову iсторiю українського державотворення i на основi 

здiйсненого українською нацiєю, усiм Українським народом права на 

самовизначення, дбаючи про забезпечення прав i свобод людини та гiдних 

умов її життя, пiклуючись про змiцнення громадянської злагоди на землi 

України, прагнучи розвивати i змiцнювати демократичну, соцiальну, правову 

державу, усвiдомлюючи вiдповiдальнiсть перед Богом, власною совiстю, 

попереднiми, нинiшнiм та прийдешнiми поколiннями, керуючись Актом 

проголошення незалежностi України вiд 24 серпня 1991 року, схваленим 1 

грудня 1991 року всенародним голосуванням, прийняла Конституцiю – 

Основний Закон України. Частину 4 ст. 55 Конституцiї України було 

викладено в такiй редакцiї: «Кожен має право пiсля використання всiх 

нацiональних засобiв правового захисту звертатися за захистом своїх прав i 

свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних 

органiв мiжнародних органiзацiй, членом або учасником яких є 

Україна» [190]. 

Iз прийняттям чинної Конституцiї України український 

конституцiоналiзм iстотно збагатився якiсно новою системою прав i свобод 

людини i громадянина та їх гарантiй, пiдкреслює Д. Бєлов [53, с. 3]. Разом iз 

тим вже у 2000 р. виникла потреба вдосконалення системи iнститутiв 

нацiонального конституцiйного права, що була запрограмована ще пiд час 

прийняття Конституцiї України 28 червня 1996 р. Вiдповiдно до «Перехiдних 

положень» Основного Закону, через п’ять рокiв мали набрати чинностi всi 

положення Конституцiї України, що потребувало їх iнституцiалiзацiї в нових 

конституцiйних законах, якi б об’єктивiзували вдосконалення окремих 

iнститутiв конституцiйного права. Така робота почала здiйснюватися 
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Верховною Радою України. Так, 7 лютого 2002 р. був прийнятий Закон 

України «Про судоустрiй України», що вдосконалював iнститут 

конституцiйних засад органiзацiї та дiяльностi судiв загальної юрисдикцiї 

України, зокрема такий його важливий складник, як функцiї судiв загальної 

юрисдикцiї, i поклав початок проведення в Українi судово-правової реформи. 

Проте низка iнститутiв конституцiйного права, реформування яких 

передбачали «Перехiднi положення» Конституцiї України, скажiмо, iнститут 

прокуратури, так i не були вдосконаленi. Разом iз тим еволюцiя окремих 

iнститутiв конституцiйного права знайшла своє об’єктивне вiдображення в 

чинному законодавствi України. Наприклад, у 2001 р. були прийнятi Закони 

України «Про громадянство України», «Про правовий статус iноземцiв та осiб 

без громадянства», якi вiдображали вдосконалення iнституту конституцiйно-

правового статусу людини i громадянина в Українi. До того ж у 2003 р. був 

прийнятий Закон України «Про закордонних українцiв» [269, с. 70-71]. 

Iнше питання, що потребувало свого вирiшення, полягало у необхiдностi 

забезпечення належної iмплементацiї та реалiзацiї в Українi норм Конвенцiї та 

практики її застосування Європейським судом з прав людини. Водночас анi 

серед науковцiв, анi серед практикiв не було одностайностi щодо визнання 

обов’язковостi практики Європейського суду з прав людини для України.  

Вченi наводили чимало правових аргументiв на користь обов’язковостi 

цiєї практики для України, «…найважливiшими з-помiж яких є пункт перший 

Закону України «Про ратифiкацiю Конвенцiї про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколiв № 2, 4, 

7 та 11 до Конвенцiї» вiд 17 липня 1997 року, де зазначено, що Україна 

повнiстю визнає на своїй територiї дiю статтi 46 Конвенцiї щодо визнання 

обов'язковою i без укладення спецiальної угоди юрисдикцiю Європейського 

суду з прав людини в усiх питаннях, що стосуються тлумачення i застосування 

Конвенцiї, та статтю 17 Закону України «Про виконання рiшень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» вiд 23 лютого 

2006 року, де зазначається, що «суди застосовують при розглядi справ 
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Конвенцiю та практику Суду як джерело права», – зазначає С. Шевчук [557, с. 

351-352]. Як додаткову аргументацiю на користь такого висновку вчений 

наводить ч. 5 ст. 55 Конституцiї України; ст. 26-27 Вiденської конвенцiї «Про 

право мiжнародних договорiв» вiд 23 травня 1963 року (ратифiкована 

Україною 14 травня 1986 року у складi СРСР), пiдпункти (а) та (b) пункту 3 

статтi 31 цiєї Конвенцiї.  

Бiльше того, обов'язковiсть європейського прецедентного права з прав 

людини для України випливає також iз принципу iєрархiї юрисдикцiй: 

Європейському суду з прав людини належить найвища юрисдикцiя щодо 

питань застосування та тлумачення Конвенцiї, що також безпосередньо 

пов`язано з ст. 55 Конституцiї України, незважаючи на те, що дiяльнiсть 

Європейського суду є додатковою, позаяк основний «тягар» щодо цього 

захисту мають взяти на себе нацiональнi юрисдикцiйнi органи. Тобто рiшення 

Європейського суду у цiй сферi буде остаточним, i його повиннi виконати 

вiдповiднi нацiональнi державнi органи [557, с. 351-352]. 

Актуальним зазначене питання стало перш за все для Конституцiйного 

Суду України. С. Шевчук зазначає, що аналiз рiшень Конституцiйного Суду 

України, у мотивувальнiй частинi яких мiстяться посилання на Конвенцiю про 

захист прав людини та основоположних свобод i рiшення Європейського суду 

з прав людини, дав змогу С. Серьогiнiй видiлити такi три основнi способи 

використання практики Європейського Суду з прав людини в обґрунтуваннi 

Конституцiйним судом України правових позицiй: 

1. «Вiдсильний» спосiб. Вiн є найбiльш простим та полягає в тому, що 

КСУ лише побiжно згадує про наявнiсть певних європейських стандартiв з 

питання, що є предметом спору, не конкретизуючи його, тобто без посилання 

на конкретнi статтi Конвенцiї та рiшення Європейського суду. Приклад тому –  

Рiшення Конституцiйного суду з прав людини у справi про смертну кару вiд 

29 грудня 1999 р. [439]. 

2. «Казуїстичний» спосiб. Конституцiйний суд України на обґрунтування 

своєї позицiї наводить конкретнi статтi Конвенцiї та перелiк конкретних справ, 
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але такий спосiб страждає на догматичнiсть i не може застосовуватись тодi, 

коли висока абстрактнiсть певної норми чи неоднозначнiсть праворозумiння 

не дають можливостi покладатися на просте цитування певного мiжнародного 

правового документа. 

3. «Казуїстично-змiстовний» спосiб. Його сутнiсть полягає у зверненнi не 

тiльки до конкретної статтi мiжнародного договору чи конкретного судового 

рiшення, а й до його iстинного розгорнутого змiсту [557, с. 353-354; 492, с. 42-43].  

Питання застосування прецедентного права Європейського суду з прав 

людини набуває особливої актуальностi й для судiв загальної юрисдикцiї. У 

цьому аспектi С. Шевчук звертає увагу на узагальнення судової практики 

щодо застосування Конвенцiї, що пiдготовлено заступником голови 

Миколаївського апеляцiйного суду В. Палiюком. Пiд головуванням 

останнього 7 червня 2000 року була прийнята ухвала судової колегiї в 

цивiльних справах, де вперше в iсторiї України на рiвнi судiв загальної 

юрисдикцiї було застосовано прецедентне право Європейського суду з прав 

людини (правова позицiя по справi Лiнгенс), а також прямо зазначено, що 

рiшення Європейського суду з прав людини є джерелом права в 

Українi [557, с. 356]. 

Iз цього приводу Г. Куц зазначає: «Аналiзуючи рiзнi точки зору з питань 

визнання чи невизнання рiшень Європейського суду з прав людини джерелом 

права, можна з впевненiстю констатувати, що на порядок денний дiяльностi 

судiв в Українi виносяться як питання застосування норм Конвенцiї, так i 

практичне використання рiшень цього суду. I хоча практика застосування 

конвенцiйних норм та використання рiшень Європейського суду 

нацiональною судовою системою ще знаходиться у стадiї становлення, все ж 

суди України впритул пiдiйшли до їх використання, а деякi i до застосування 

прецедентних рiшень Європейського суду з прав людини» [213, с. 21]. 

П. Мартиненко висновує: «Беручи до уваги мiжнародно-релевантнi 

положення статей 9, 18 та 151 Конституцiї України, можна стверджувати, що в 

Українi «здiйснено якiсний перехiд вiд доктрини так званого «дiалектичного 
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дуалiзму», характерної для адмiнiстративно-командної системи, до принципової 

вiдкритостi щодо мiжнародного права на засадах монiстичної доктрини, 

характерної для бiльшостi держав – членiв Ради Європи» [229, с. 7-16].  

23 лютого 2006 р. Верховною Радою України було прийнято Закон 

України «Про виконання рiшень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» [311]. Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у 

зв'язку з обов'язком держави виконати рiшення Європейського суду з прав 

людини у справах проти України; з необхiднiстю усунення причин порушення 

Україною Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод i 

протоколiв до неї; з упровадженням в українське судочинство та 

адмiнiстративну практику європейських стандартiв прав людини; зi 

створенням передумов для зменшення числа заяв до Європейського суду з 

прав людини проти України.  

Новiтнiй перiод становлення та розвитку iнститутiв конституцiйного 

права України в умовах конституцiйно-правової реформи позначився, з одного 

боку, об’єктивними процесами впровадження нових iнститутiв 

конституцiйного права та реформування тих, що iснують, а з iншого – 

iгноруванням суб’єктами конституцiйного правотворення основних 

теоретико-методологiчних принципiв i закономiрностей об’єктивного 

розвитку системи нацiонального конституцiйного права та її головних 

складникiв – вiдповiдних галузевих iнститутiв [260, с. 72]. Українське 

суспiльство й Українська держава остаточно не визначилися з основними 

векторами розвитку публiчної влади та iнститутiв громадянського суспiльства, 

повiльно здiйснюються адмiнiстративна i судова реформи, потребує 

вдосконалення передбачена чинною Конституцiєю України правова основа 

органiзацiї i дiяльностi органiв державної влади [53, с. 3]. «Перед Україною 

стоять серйознi проблеми реалiзацiї проголошених у Конституцiї прав 

людини,… а також мiжнародно-правових актiв з прав людини, ратифiкованих 

Україною», – слушно наголошують Ю. Бисага, М. Палiнчак, Д. Бєлов, 

М. Данканич [57, с. 3]. Одним iз таких конституцiйних прав, яке є гарантiєю 

реалiзацiї iнших конституцiйних прав людини i громадянина, є право пiсля 



134 
 

використання всiх нацiональних засобiв юридичного захисту звертатися за 

захистом своїх прав i свобод до мiжнародних судових установ. 

Сьогоднi iнститут конституцiйно-правового статусу людини i 

громадянина є одним iз системоутворюючих складникiв системи 

нацiонального конституцiйного права, а iнститут мiжнародно-правового 

захисту прав людини – системи мiжнародного права. Цi iнститути 

взаємозумовленi та взаємопов’язанi, регулюють iсторично сформовану 

самостiйну групу якiсно однорiдних суспiльних вiдносин. Бурхливий розвиток 

мiждержавних вiдносин, процеси глобалiзацiї, радикальнi змiни на 

зовнiшньополiтичнiй аренi призводять до зближення конституцiйного i 

мiжнародного права у сферi прав людини.  

Отже, 1990-1996 рр. є перiодом iнтенсивного розвитку концепції захисту 

прав людини i громадянина в Українi. Перiод 28 червня 1996 р. – 2006 р. 

характеризується закрiпленням у Конституцiї України права кожного 

звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних 

судових установ чи до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, визнання 

практики Європейського суду з прав людини джерелом права в Українi. 

З 2006 р. до сьогодення – перiод реформування системи нацiональних засобiв 

юридичного захисту, пiсля використання яких кожен має право звертатися за 

захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи 

до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй. 

Право кожного пiсля використання всiх нацiональних засобiв 

юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних 

мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних органiв мiжнародних 

органiзацiй є безпосереднiм розвитком принципу захисту прав людини i 

громадянина. Його особливостями як універсального принципу є такі: 

ґрунтується на ідеї прав людини, вихідними складниками якої є ідея свободи, 

ідея рівності, ідея справедливості, є елементом міжнародної правової системи 

та правової системи держав, є основоположним принципом у правотворчості у 

сфері прав людини та в процесі правозастосування, формування та 

функціонування системи внутрішньодержавного та міжнародного механізму 
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захисту прав людини, його застосування міжнародними судовими установами 

та міжнародними організаціями обмежено процесуальною нормою – 

вичерпання національних засобів юридичного захисту. 

 

Висновки до роздiлу 1 

 

Проведений вище системний аналіз еволюції поглядів на конституційне 

право звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, точок 

зору науковців щодо методології дослідження цього конституційного права, 

його ґенези дає змогу дiйти таких висновкiв: 

1. Здійснено системний аналіз еволюції поглядів на конституційне право 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій у 

вітчизняному правознавстві та визначено такі основні закономірності процесу 

їх розвитку: теоретична та практична розробка його проблем розпочинається з 

об’єктивізацією інституту конституційно-правового статусу людини і 

громадянина та інституту міжнародно-правового захисту прав людини в 

Конституції України; початком правових реформ, що пов’язані з 

утвердженням конституціоналізму в Україні; прийняттям пілотних рішень 

Європейським судом з прав людини у справах проти України та Резолюцій 

Парламентської Асамблеї Ради Європи, Рекомендацій Комітету міністрів Ради 

Європи щодо невиконання Україною міжнародних зобов’язань у сфері захисту 

прав людини. Закон України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» став результатом еволюції 

вітчизняної теоретико-правової думки щодо досліджуваного права, а також 

сприяв активізації її подальшого розвитку.  

Встановлено, що за радянських часів дослідження права звертатися за 

захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи 

до відповідних органів міжнародних організацій у вітчизняному державному 

праві не здійснювалося, адже радянська юридична наука заперечувала 
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міжнародну правосуб’єктність індивіда. Конституції УСРР 1919 р., 1929 р., та 

Конституції УРСР 1937 р., 1978 р. не закріплювали право кожного звертатися 

до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій. Верховна Рада УРСР визнала верховенство 

загальнолюдських цiнностей над класовими у Декларацiї про державний 

суверенiтет України 16 липня 1990 р. 

2. Обґрунтовано таку періодизацію процесу розвитку вітчизняної 

наукової думки щодо досліджуваного конституційного права людини і 

громадянина: 1) 1945 – 1991 рр. – заперечення радянською правовою 

наукою існування права на самостійне звернення індивіда до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій; 2) 1991 – 1996 рр. – розроблення концепцій гарантій прав 

людини і основних свобод, складовим елементом системи яких були 

міжнародно-правові гарантії; 3) 1996 – 2004 рр. – визнання права кожного 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій як 

гарантії реалізації основних прав і свобод людини і громадянина; 4) 2004 – 

2006 рр. – інтенсивний розвиток досліджень щодо практики Європейського 

суду з прав людини як джерела права в Україні; 5) 2007 р. – сьогодення – 

дослідження права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій як принципу-гарантії. 

3. Видiлено такi основнi питання, що потребують дослiдження у науцi 

конституцiйного права: поняття, змiст, межi реалiзацiї зазначеного 

конституцiйного права, його мiсце в системi прав i свобод людини i 

громадянина, нормативно-правовi та органiзацiйно-правовi гарантiї його 

реалiзацiї, конституцiйно-правовий статус нацiональних установ iз заохочення 

та захисту прав людини. 

4. Видiлено такi пiдгрупи бiблiографiчних джерел щодо конституцiйного 

права звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій: 1) мiжнароднi договори з прав 
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людини, правотворчі рішення міжнародних організацій і органів, декларації та 

резолюції міжнародних міжурядових організацій, рішення міжнародних і 

національних судів, нормативно-правовi акти України та iнших країн, їх 

проекти; 2) фiлософськi видання; 3) науковi працi з фiлософiї права, теорiї та 

історії держави i права, конституцiйного права, мiжнародного права, в яких 

висвiтлюються права людини i громадянина, механiзм їх забезпечення; 

4) джерела, в тому числi перiодичнi видання, в яких висвiтлено питання 

конституцiйно-правового забезпечення права на звернення до мiжнародних 

судових установ та органів мiжнародних органiзацiй; 5) матерiали юридичної 

практики, в тому числi тi, що мiстяться у вiтчизнянiй i зарубiжнiй науковiй 

лiтературi. 

5. Обґрунтовано необхiднiсть дослiдження конституцiйного права 

звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій, а також розробки його концепцiї як 

полiсемантичної форми знання з використанням сучасної методологiї, в 

структурi якої ключове значення мають принципи iсторизму, об’єктивностi, 

науковостi, конкретностi, комплексностi, детермiнiзму, системностi, 

унiверсалiзму.  

Аргументовано, що дослідження конституційного права звертатися до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій не може бути 

побудоване на трансдисциплінарному, мультидисциплінарному, 

дисциплінарному підходах, а має бути побудоване на міждисциплінарному.  

Додатково аргументовано твердження про те, що принцип універсалізму 

не зводить наявні сумарні системи знань до спрощеної схеми, а навпаки в 

міждисциплінарному дослідженні є методологічною засадою вирішення 

комплексної проблеми забезпечення конституційного права звертатися до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій. Обґрунтовано 

необхідність оновлення міждисциплінарного підходу з огляду на такі 

чинники: 1) швидкий розвиток глобалізації та її вплив на правову систему 

держави та міжнародну правову систему; 2) ускладнення 
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внутрішньодержавної та міжнародної системи захисту прав людини і 

основних свобод; 3) зростання спеціалізації наук.  

Встановлено, що одним зі складників методологічного оновлення є 

конструктивний синтез наукових досліджень у сфері прав людини. 

6. Зроблено висновок, що зародження iдеї захисту прав людини та 

вiдповiдальностi держави за порушення прав людини збiгається у часi з 

формуванням iдеями справедливостi, свободи та рiвностi iдеї прав людини, а 

його основним фактором є торгiвля мiж державами. Акцентовано увагу на 

тому, що першими суб’єктами, якi мали право на захист їхнiх прав вiд 

порушення iноземною державою, були представники торгiвельних мiсiй 

iноземних держав, торговцi з iнших країн. Вiдповiдальнiсть за порушення 

прав цих суб’єктiв покладалась на державу, на територiї якої було вчинено 

таке порушення.  

7. Розкрито генезу ідеї права кожного звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій: від ідеї захисту прав людини до 

трансформації її в принцип захисту прав людини в правових системах держав 

та міжнародній правовій системі: 1) початок V ст. до н.е. – 475 р. до н.е. – 

зародження iдеї права та одного з вихiдних складових елементiв iдеї прав 

людини – iдеї справедливостi; 2) 476 р. до н. е. – 40-i роки V ст. до н. е. – 

розвиток одного з вихiдних складових елементiв iдеї прав людини – iдеї 

справедливостi; зародження та розвиток таких вихiдних складових елементiв 

iдеї прав людини, як iдеї свободи та iдеї рiвностi людини; формування iдеями 

справедливостi, свободи, рiвностi iдеї прав людини; зародження та розвиток 

iдеї захисту прав представникiв торгiвельних мiсiй iноземної держави, 

торговцiв з iнших країн державою перебування та iдеї її вiдповiдальностi за 

порушення їхнiх прав; 3) 450 р. до н.е. – IX ст. – розвиток iдеї прав людини; 

iнституцiйне оформлення iдеї захисту прав торговцiв з iнших держав 

державою їх перебування в перших джерелах права; 4) X ст. – кiнець XVI ст. – 

iнституцiйне оформлення в Єдинiй Хартiї вольностей 1215 р. прав рiзних 

соцiальних груп населення, державного механiзму та дiяльностi судово-
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адмiнiстративного апарату, процедури поновлення порушених прав громадян; 

5) кiнець XVI – початок XVII ст. – розвиток iдеї обов’язку держави 

дотримуватись прав людини та зародження iдеї захисту прав людини iншою 

державою та/або державами; 6) середина XVII ст. – 1710 р. – iнституцiйне 

оформлення конституцiйно-правового статусу людини i громадянина в 

перших писаних актах країн тогочасної континентальної Європи та розвиток 

iдеї захисту прав людини iншою державою та/або державами; 7) 1710 р. – 

перша половина XIX ст. – iнституцiйне оформлення iнституту конституцiйно-

правового статусу людини i громадянина в перших джерелах конституцiйного 

права; 8) перша половина XIX ст. – 1929 р. – характеризується закрiпленням 

заборони рабства, торгiвлi людьми, закрiпленням прав жертв збройних 

конфлiктiв та їх захисту в перших мiжнародних актах, формуванням механiзму 

мiжнародно-правового захисту прав людини; вдосконаленням 

внутрiшньодержавного механiзму захисту прав людини в країнах 

континентальної Європи за рахунок використання засобiв мiжнародного 

правопорядку; 9) 1929 – 1939 рр. – закрiплення в мiжнародних актах механiзму 

мiжнародно-правового захисту прав нацiональних меншин на основi стандартiв 

прав людини, закрiплених у нацiональних правових актах держав; 10) 1939 – 

1945 рр. – зневажання i нехтування правами людини пiд час Другої Свiтової 

вiйни; 11) 1945 – 1948 рр. – характеризується утвердженням вiри в основнi права 

людини, в гiднiсть, цiннiсть людської особи, рiвноправнiсть чоловiкiв та жiнок, 

великих i маленьких нацiй, розробкою каталогу прав людини, iнтенсивним 

розвитком iдеї вiдповiдальностi держави за порушення прав людини, створенням 

унiверсальної системи захисту прав людини, трансформацiєю iдеї захисту прав 

людини в принцип захисту прав людини в правових системах капiталiстичних 

держав та мiжнароднiй правовiй системi; 12) 1948 – 1966 рр. – створення та 

прийняття Мiжнародного Бiлля про права людини, розвиток унiверсальної 

системи захисту прав людини, створення європейської системи захисту прав 

людини, об’єктивiзацiя iнституту конституцiйно-правового статусу людини i 

громадянина в повоєнних конституцiях країн Європи, заперечення права 

iндивiда на звернення до мiжнародних органiзацiй у соцiалiстичних країнах; 



140 
 

13) 1966 – 1990 рр. – розвиток унiверсальної та європейської систем захисту прав 

людини, вдосконалення конституцiйно-правового забезпечення права кожного 

на звернення до мiжнародних судових установ та органiзацiй у конституцiях 

капiталiстичних країн Європи, iгнорування права iндивiда на звернення до 

мiжнародних органiзацiй у конституцiях соцiалiстичних країн Європи; 14) 1990 – 

2007 рр. – реформування унiверсальної та європейської систем захисту прав 

людини, закрiплення права кожного на звернення до мiжнародних судових 

установ та вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй у конституцiях 

колишнiх соцiалiстичних країн; 15) 2007 р. – сьогодення – право кожного 

звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових 

установ чи до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй – принцип-гарантiя. 

8. Виділено основні етапи становлення та розвитку принципу захисту 

прав людини в праві Європейського Союзу: 1) 1951 – 1969 рр. – розгляд сфери 

захисту прав людини як повністю не властивої для правового порядку 

Співтовариства; 2) 1969 р. – 1986 рр. – розробка та застосування процедури 

«оціночного порівняння правових систем», заснованої на конституційних 

традиціях, що містяться в конституційних актах держав-учасниць 

Співтовариства, з метою захисту прав людини; 3) 1986 – 1992 рр. – 

закріплення в первинному праві Співтовариства норм, що зобов'язують 

держави-члени та інститути Співтовариства дотримуватися основних прав, 

визнаних конституціями і законами держав-членів Співтовариства, 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та 

Європейською соціальною хартією; 4) 1992 р. – сьогодення – принцип поваги 

фундаментальних прав людини є основним принципом права ЄС. 

9. Доведено факт взаємодії та взаємовпливу конституційного і 

міжнародного права на розвиток права кожного звертатися до міжнародних 

судових установ та міжнародних організацій у різні історичні періоди. 

Обґрунтовано, що міжнародно-правова регламентація цього права спирається 

на спільні конституційні традиції держав, а також що це право 

трансформувалося у принцип-гарантію. 
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10. Виділено основні періоди становлення та розвитку конституційного 

права звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій у 

контексті ґенези національної системи конституційного права: 1) 1710 р. –

 закріплення в Конституції Пилипа Орлика права привілейованого прошарку 

тогочасного українського суспільства на захист прав людини іншою 

державою або/та державами; 2) XIX – початок XX ст. – інституційне 

оформлення інституту конституційно-правового статусу людини і 

громадянина в перших джерелах конституційного права країн, у складі яких 

перебували українські землі; 3) 1917 – 1921 рр. – за часів національно-

визвольних змагань право кожного звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до міжнародних організацій не було закріплено в державно-правових 

актах; 4) 1918 – 1939 рр. – період становлення радянського державного 

права, Конституції УСРР 1919 р., 1929 р., та Конституції УРСР 1937 р., 

1978 р. не закріплювали права кожного звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій. Натомість відбувалось інституційне 

оформлення інституту конституційно-правового статусу національних та 

релігійних меншин у джерелах конституційного права Польщі, Румунії, 

Чехословаччини, у складі яких перебували західноукраїнські землі, та 

визнання за особами, які належать до національних та релігійних меншин, 

права звертатись зі скаргами до Ради Лiги Нацiй, а також юрисдикції 

Постiйної Палати Мiжнародного Правосуддя; 5) 1939 – 1990 рр. – період 

розвитку радянського державного права, Конституція УРСР 1978 р. не 

закріплювала права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій; 6) 1990 – 1996 рр. – період інтенсивного розвитку 

концепції захисту прав людини і громадянина; 7) 1996  – 2006 рр. – 

закріплення в Конституції України права кожного звертатися за захистом 

своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до 
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відповідних органів міжнародних організацій, визнання практики 

Європейського суду з прав людини джерелом права в Україні; 8) 2006 р. –

 сьогодення – реформування системи національних засобів юридичного 

захисту, після використання яких кожен має право звертатися за захистом 

своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій. 

11. Встановлено, що право кожного звертатися до міжнародних судових 

установ та міжнародних організацій є безпосереднім розвитком принципу 

захисту прав людини. Встановлено його особливості як універсального 

принципу, що ґрунтується на ідеї прав людини, вихідними складниками якої є 

ідея свободи, ідея рівності, ідея справедливості, є елементом міжнародної 

правової системи та правової системи держав, є основоположним принципом 

у правотворчості у сфері прав людини та в процесі правозастосування, 

формування та функціонування системи внутрішньодержавного та 

міжнародного механізму захисту прав людини, його застосування 

міжнародними судовими установами та міжнародними організаціями 

обмежено процесуальною нормою – вичерпання національних засобів 

юридичного захисту. 
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РОЗДIЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗВЕРТАТИСЯ ДО 

МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ УСТАНОВ ТА МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД 

ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 

2.1. Сутність та ознаки конституційного права звертатися до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій 

 

Держава вiдповiдає перед людиною за свою дiяльнiсть. Утвердження i 

забезпечення прав i свобод людини є головним обов'язком держави. 

Конституцiєю України та законодавством України досить повно визначенi 

основнi права i свободи людини i громадянина [141, с. 3]. Вони не є 

вичерпними. Оскільки суспільні відносини постійно змінюються, 

розвиваються, то не є усталеними і поняття та зміст кожного конституційного 

права і основної свободи людини та громадянина. Відповідно, зазнає змін і 

механізм їх конституційно-правового забезпечення. Зазначені питання є 

предметом уваги вiтчизняних учених. В своїх працях науковці виявляють, 

уточнюють сутність, ознаки, зміст того чи іншого конституційного права 

людини і громадянина в той або інший історичний період, розробляють 

пропозиції з підвищення ефективності механізму їх конституційно-правового 

забезпечення. 

Сьогодні в Україні найбільш динамічного розвитку зазнають суспільні 

відносини, які виникають у процесі реалізації конституційного права кожного 

після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися 

за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ 

чи до відповідних органів міжнародних організацій. Зумовлено це таким 

чинниками: проведення конституційної реформи в Україні, одним з 

результатів якої стало внесення в 2016 році змін до Конституції України щодо 

правосуддя, запровадження конституційної скарги як національного засобу 

юридичного захисту прав і свобод кожного та ін.; запровадження 
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міжнародними судовими установами та відповідними органами міжнародних 

організацій нових умов прийнятності заяв від осіб, які звертаються за 

захистом своїх прав і свобод; запровадження в 2016 р. в Україні інституту 

приватних виконавців тощо. Зазначене має безпосередній вплив на сутність, 

ознаки та зміст конституційного права кожного після використання всіх 

національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. 

Як наголошувалось у підрозділі 1.1 цього дисертаційного дослідження, 

вітчизняними вченими-конституціоналістами це конституційне право 

досліджувалось, здебільшого, як гарантiя здiйснення суб’єктивних юридичних 

прав. Також у науцi конституцiйного права закладено теоретичнi засади 

мiжнародно-правових гарантiй прав i свобод людини i громадянина в Українi, 

в тому числі і гарантії вище зазначеного конституційного права. Цю 

проблематику дослiджували такi вiтчизнянi науковцi, як Ю. Бисага, Д. Бєлов, 

А. Георгiца, С. Головатий, Т. Заворотченко, О. Марцеляк, Н. Мішина, 

Н. Мяловицька, А. Олiйник, В. Погорiлко, О. Пушкiна, П. Рабiнович, 

О. Скрипнюк, Ю. Тодика, О. Фрицький, С. Шевчук, Ю. Шемшученко, 

Н. Шуклiна та iн. Водночас, питання сутності конституцiйного права 

звертатися до мiжнародних судових установ та мiжнародних органiзацiй є 

дискусiйним в науці конституційного права, а його ознаки на сучасному етапі 

– не виявленими. Зазначене негативно відбивається на ефективності 

механізму його конституційно-правового забезпечення адже має наслідком 

відсутність правової визначеності цього права у законодавстві України.  

Таким чином, виявлення сутності та ознак конституційного права на 

звернення до міжнародних судових установ та організацій є актуальним для 

науки конституційного права. 

Ми одностайнi з М. Кательнiковим у думцi, що «…варто мати на увазi, 

що юридична природа конституцiйного права людини i громадянина може 

бути розкрита шляхом зiставлення об'єктивного права як сукупностi норм i 
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суб'єктивного права як можливостi людини обирати вид i мiру поведiнки в 

рамках закoну» [163, с. 8]. О. Бєляєвська слушно висновує, що конституцiйнi 

права людини є складним соцiально-правовим явищем, яке має двоїстий 

характер – дiалектичну єднiсть його об’єктивної i суб’єктивної сторони. 

«…Вони виступають i як об'єктивне нраво (система конституцiйних норм), i 

як суб'єктивне право (сукупнiсть правомочностей його суб'єктiв). При цьому 

юридична природа конституцiйного права людини i громадянина ... може бути 

розкрита шляхом спiвставлення об'єктивного права як сукупностi норм i 

суб'єктивного права як можливостi людини обирати вид i мiру поведiнки в 

рамках закону. В процесi реалiзацiї права вiдбувається перетворення 

об'єктивного за своєю суттю змiсту правової норми в її суб'єктивне розумiння, 

а потiм у поведiнку суб'єкта» [51, с. 16]. Зумовлене це тим, що саме складовою 

частиною суб’єктивного права є правомочність. Сукупність правомочностей і 

виражає міру дозволеної поведінки в цілому. Зокрема, суб’єкт може власними 

зусиллями досягати бажаного блага, звертатися до зобов’язаної в 

правовідносинах особи з вимогою про виконання зобов’язань, звертатися до 

юрисдикційних органів за спонуканням до виконання обов’язку. Юридичні 

можливості, які складають зміст суб’єктивного права на звернення до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій, безумовно, 

пов’язані зі змістом правил, з яких складається об’єктивне право на звернення 

до міжнародних судових установ та міжнародних організацій. 

У приписі ч. 5 ст. 55 Конституції України важливим є, перш за все, 

вживання терміну «кожен». Не дивлячись на те, що ст. 55 Конституції України 

міститься у розділі «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина», 

законодавець не звузив коло осіб виключно до громадян України. Навпроти, 

це право гарантується і кожній фізичній особі незалежно від таких 

персоніфікуючих ознак, як раса, колір шкіри, стать, політичні, релігійні або 

інші переконання, національне чи соціальне походження, народження, 

належність до національних меншин або за іншою ознакою, і юридичній 

особі. 
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По-друге, умовою звернення кожного до міжнародної судової установи 

чи міжнародної організації є вичерпання всіх національних засобів 

юридичного захисту. Очевидно, що в разі порушення конституційних прав і 

свобод людини і громадянина ефективні національні засоби юридичного 

захисту мають бути вичерпані. Водночас, Конституцiя України «не дає чiткої 

вiдповiдi» чи є необхідною умовою вичерпання національних засобів 

юридичного захисту при порушенні з боку держави самого конституційного 

права кожного на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних 

організацій.  

Так, з одного боку, відповідно до міжнародних документів держави як їх 

сторони беруть на себе зобов’язання не перешкоджати в жодному разі і 

жодним чином ефективному здійсненню будь-якою особою, неурядовою 

організацією, групою осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного 

державою порушення прав людини і основних свобод, викладених у 

відповідному міжнародному документі, права на звернення з індивідуальною 

заявою до міжнародної судової установи чи міжнародної організації. З іншого 

боку, непоодинокими є факти не дотримання державою такого міжнародного 

зобов’язання, а відтак – порушення права кожного на звернення до 

міжнародних судових установ. 

Ч. 1 ст. 55 Конституції України гарантує кожному захист його прав і 

свобод судом. Однак щодо конституційного права на звернення до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій юридична 

можливість його судового захисту не називається. «Проголошується лише 

державна гарантованiсть судового захисту, ... проте i в якостi конституцiйної 

гарантiї ця можливiсть також не закрiплена», – звертає увагу 

О. Бєляєвська [51, с. 16].  

Статтею 55 Конституцiї України кожному гарантується право на 

оскарження в судi рiшень, дiй чи бездiяльностi органiв державної влади, 

органiв мiсцевого самоврядування, посадових i службових осiб [190]. Це право 
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є гарантією реалізації суб’єктивних юридичних прав і свобод людини і 

громадянина.  

У справi громадянки Дзюби Г.П. щодо права на оскарження в судi 

неправомiрних дiй посадової особи вiд 25 листопада 1997 р. [507] 

Конституцiйний суд України надав таке тлумачення ч. 2 ст. 55 Конституцiї 

України: «кожен, тобто громадянин України, iноземець, особа без 

громадянства має гарантоване державою право оскаржити в судi загальної 

юрисдикцiї рiшення, дiї чи бездiяльнiсть будь-якого органу державної влади, 

органу мiсцевого самоврядування, посадових i службових осiб, якщо 

громадянин України, iноземець, особа без громадянства вважають, що їхнi 

рiшення, дiя чи бездiяльнiсть порушують або ущемляють права i свободи 

громадянина України, iноземця, особи без громадянства чи перешкоджають їх 

здiйсненню, а тому потребують правового захисту в судi» [440]. З зазначеного 

випливає, що захисту в суді підлягають всі конституційні права і свободи 

людини і громадянина, в тому числі і конституційне право на звернення до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій. 

Отже, наявною є норма об’єктивного права, яка закріплює можливість 

звертатись до національного суду, а також нома, що закріплює можливість 

подавати індивідуальні заяви, звернення, скарги в письмовій формі до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій. 

При цьому, національним засобом юридичного захисту, що підлягає 

вичерпанню при зверненні кожного до відповідних міжнародних судових 

установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є Україна, є звернення не лише до національного суду, а й до 

юрисдикційних адміністративних органів чи органів держави, які призначені 

для вирішення певних конкретних спорів і які можуть не входити до судової 

системи, якщо цей не судовий орган явно виконує судові функції – він може 

розглядатися як «суд» взмістовному значенні цього слова.  

Такі органи мають бути визнані міжнародною судовою установою чи 

міжнародною організацією, до якої звертається особа, судовим. Зокрема, якщо 
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особа звертається за захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з 

прав людини, то цей орган має бути визнаний Європейським судом з прав 

людини судовим в сенсі ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. На сьогодні Європейським судом з прав людини 

судом визнані комітет з компенсації завданої шкоди у кримінальному 

провадженні (Швеція), регіональний орган влади, який здійснює регулювання 

питань, пов’язаних із нерухомим майном (Австрія), комітет з врегулювання 

питань лісової промисловості (Греція). 

Однією з основних ознак такого органу є право винесення ним 

остаточного рішення, яке не може бути змінено несудовим органом на шкоду 

особі, яка звернулась до нього за захистом своїх прав чи свобод. Подання 

скарги до адміністативного органу, який є не юрисдикційним, не перешкоджає 

оскарженню рiшень, дiй чи бездiяльностi органу державної влади, органу 

мiсцевого самоврядування, посадових чи службових осiб до національного 

суду. 

Як зазначалось вище кожен має право на оскарження в суді не лише 

рішень та дій, але і бездіяльності органів державної влади, органу мiсцевого 

самоврядування, посадових i службових осiб. 14 грудня 2011 р. 

Конституцiйний суд України розглянув на пленарному засiданнi справу про 

оскарження бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо заяв про 

злочини. 

Конституцiйний Суд України зазначив, що вiдносини, що виникають мiж 

фiзичною чи юридичною особою i представниками органiв влади пiд час 

здiйснення ними владних повноважень, є публiчно-правовими i подiляються, 

зокрема, на правовiдносини у сферi управлiнської дiяльностi та 

правовiдносини у сферi охорони прав i свобод людини i громадянина, а також 

суспiльства вiд злочинних посягань. Дiяльнiсть органiв влади, у тому числi 

судiв, щодо вирiшення спорiв, якi виникають у публiчно-правових вiдносинах, 

регламентується вiдповiдними правовими актами [441]. Таким чином, 
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обов’язково наявною має бути норма об’єктивного права, яка закріплює 

порядок звернення до суду та порядок здійснення судочинства. 

Отже, суб’єктивне юридичне право на звернення до міжнародних судових 

установ та міжнародних організацій в разі його порушення підлягає захисту у 

національному суді. Гарантією його реалізації є право на справедливий суд. 

При цьому, гарантією реалізації суб’єктивного юридичного права на 

справедливий суд є право на звернення до міжнародних судових установ та 

міжнародних організацій. Зазначене свiдчить про двоїстий характер цих 

конституцiйних прав. 

Цей висновок підтверджує і досвiд закордонних країн. Зокрема, 

еволюцiонувала позицiя Конституцiйного суду Росiйської Федерацiї. 

О. Бєляєвська слушно зазначає: «…в раннiх рiшеннях юридична можливiсть 

судового захисту розглядалася Конституцiйним Судом РФ в якостi 

суб'єктивного конституцiйного права. Прикладом є Постанова вiд 23 червня 

1992 р. № 8-П, у мотивувальнiй частинi якого є вказiвка на те, що оспорюванi 

норми «порушують право громадян на судовий захист», а в резолютивнiй – 

припис: «... порушення конституцiйного права на судовий захист ... повинно 

бути усунуто Верховним Судом Росiйської Федерацiї». Аналогiчним чином 

розглянута юридична можливiсть трактувалася в Постановах вiд 5 лютого 

1993 р. № 2-П, вiд 16 квiтня 1993г. № 7-П та iн. Однак у подальшому 

Конституцiйний Суд РФ також дiйшов висновку про двоїстий характер цього 

права. Так, у Постановi вiд 3 травня 1995 р. № 4-П Конституцiйний Суд РФ прямо 

вказав, що право на судовий захист виступає як гарантiя щодо всiх конституцiйних 

прав i свобод. Згодом у Постановах вiд 6 липня 1998 р. № 21-П, вiд 23 березня 

1999 р. № 5-П та iн. вiн пiдтвердив зазначену позицiю» [51, с. 17-18]. 

С. Авак’ян зазначає, що погляди на особу, її призначення в суспiльствi та 

державi, якi i є критерiями для видiлення юридичної можливостi в категорiю 

права, нинi змiнилися: бiльше уваги стало придiлятися забезпеченню i захисту 

прав i свобод людини, у зв'язку з чим «з'являється потреба у видiленнi в 

Конституцiї спецiальної групи основних прав i свобод, якi б забезпечували всi 



150 
 

iншi основнi права i свободи особи» [31, с. 574-575]. Безумовно, що такими 

конституційними правами є право на судовий захист і право на звернення до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій. Конституційне 

право на судовий захист дозволяє захистити порушене суб’єктивне право за 

допомогою внутрішнодержавного механізму, а право на звернення до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій – за допомогою 

субсидіарного механізму. При цьому, і саме право на судовий захист може 

бути порушене, що може потенційно свідчити про те, що 

внутрішньодержавний механізм його захисту є не ефективним. Як наслідок 

особа звертається до міжнародної судової установи чи міжнародної 

організації. Акцентуємо увагу, що реалізація права на звернення до 

відповідної міжнародної судової установи чи відповідного органу 

міжнародної організації не є сто відсотковим свідченням того, що 

внутрішньодержавний механізм захисту прав людини є не ефективним 

оскільки міжнародна судова установа чи міжнародна організація можуть і не 

визнати факт порушення права людини Високою Договірною Стороною 

певного міжнародного договору. 

Отже, не дивлячись на закріплення як суб’єктивних конституційного 

права на звернення до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій, а також конституційного права 

на судовий захист, об’єктивне право надає цим правам і характеру гарантії. 

На прикладi конституцiйного права на судовий захист О. Бєляєвська 

наводить такi ознаки конституцiйних прав, якi мають двоїстий характер: 

1) закрiплення конституцiйного права як суб'єктивного права не виключає 

надання цьому праву об'єктивним правом додатково характеру гарантiї, 

оскiльки поняття «суб'єктивне право» i «конституцiйна гарантiя» не є такими, 

що одне одного виключають; 

2) досить велика кiлькiсть судових розглядiв справ щодо прав та 

обов'язкiв людини i громадянина пов'язана не стiльки з порушенням, скiльки з 

охороною права, але можуть бути вирiшенi тiльки шляхом реалiзацiї 
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конституцiйного права на судовий захист судом. Ця обставина не дозволяє 

визнати конституцiйне право на судовий захист факультативним способом 

примусової реалiзацiї суб'єктивного права або виконання обов'язку i, 

вiдповiдно, надати їй виключно характер гарантiї [51, с. 18-20]. 

Таким чином, спецiальна група основних прав i свобод, якi є гарантією 

всих iнших основних прав i свобод людини і громадянина, не вичерпується 

лише правом на судовий захист і правом на звернення до міжнародних 

судових установ. До цієї групи належить і конституційне право на звернення 

із конституційною скаргою до Конституційного Суду України. 

Водночас, звернення із конституційною скаргою до Конституційного 

Суду України не є засобом, який підлягає вичерпанню при зверненні до 

міжнародної судової установи та міжнародної організації оскільки 

Конституційний суд України не вирішує спір по суті. Він вирішує питання про 

відповідність Конституції України законів України, а також у випадках, 

передбачених Конституцією України – інших актів. Крім того, 

Конституційний суд України здійснює офіційне тлумачення Основного Закону 

України та інші повноваження відповідно до Конституції України.  

Отже, об’єктивним правом праву на судовий захист, праву на звернення із 

конституційною скаргою до Конституційного Суду України, праву на 

звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій 

надано характер гарантії не дивлячись на закріплення їх як суб’єктивних 

юридичних прав. Зазначені права разом з правом звертатися за захистом своїх 

прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також 

правом будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і 

свободи від порушень і протиправних посягань становлять спецiальну групу 

основних прав i свобод, якi є гарантією всих iнших основних прав i свобод 

людини та громадянина. 

На перконання М. Брагiнського та М. Вiтрянського, така юридична 

можливiсть є не суб'єктивним правом, а правомочнiстю, що входить до змiсту 

будь-якого суб'єктивного права [64, с. 626]. «Водночас конституцiйне право 
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людини i громадянина за своїм змiстом ширшi, нiж право на позов. Крiм того, 

воно має такi об'єктивнi властивостi права, як формальна визначенiсть, 

нормативнiсть, гарантованiсть державою, системнiсть. У зв'язку iз цим з такою 

точкою зору не можна погодитись», – опонують iншi вченi [51, с. 19-20]. Така 

точка зору вбачається дискусійною, адже хоча до структури суб’єктивного права 

і входить правомочність домагання, тим не менше міру дозволеної поведінки в 

цілому виражає сукупність правомочностей, що становлять структуру 

суб’єктивного права. Так, суб’єкт може власними діями досягати бажаного 

ним блага (правомочність на власні дії), а може і звертатись до зобов’язаної у 

правовідносинах особи з вимогою про виконання зобов’язань (правомочність 

вимоги). Також він може звернутись до юрисдикційних органів за 

спонуканням до виконання обов’язку (правомочність домагання).  

Повнiстю заперечує суб'єктивний характер конституцiйнiх прав 

Л. Воєводiн. Позицiя обґрунтовується тим, що суб'єктивнi права можуть 

iснувати лише в конкретних правовiдносинах, учасники яких реально мають 

особистi права i реалiзують їх у рамках цих правовiдносин; конституцiйнi ж 

права самi по собi нiкому конкретно не належать, а iснують у виглядi 

загальних норм, вони є безособовими, безадресними, абстрактними 

цiнностями, яким не кореспондує чийсь обов'язок. Крiм того, конституцiйнi 

права виникають як елементи правоздатностi суб'єктiв i лише з настанням 

передбачених законом юридичних фактiв переходять у стан суб'єктивних 

прав, тодi як суб'єктивне право не може виникнути безпосередньо з правової 

норми, без настання вiдповiдного юридичного факту [86, с. 152-161]. З цією 

точкою зору не можна повністю погодитись, адже правові відносини за 

ступенем визначеності суб’єктів поділяються на загальні та конкретні 

(конкретні абсолютні правовідносини та конкретні відносні правовідносини). 

Загальні правовідносини якраз і є правовідносинами, які складаються на 

основі загальних прав та обов'язків, суб'єкти яких свідомо не визначені. На 

відміну від них конкретні абсолютні правовідносини є правовідносинами, 

одна сторона яких – носій суб'єктивного права чітко визначена, а всі інші 
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щодо неї є зобов'язаними. Є і правовідносини, в яких чітко визначені обидві 

сторони: як носій суб'єктивного права, так і носій юридичного обов'язку – це 

конкретні відносні правовідносини. 

З точкою зору Л. Воєводiна не погоджується і О. Бєляєвська: «Дана 

позицiя видається досить спiрною, оскiльки фактично вона ставить 

конституцiйне право людини i громадянина на судовий захист у залежнiсть вiд 

його правоздатностi. Однак людина i громадяни володiє цим конституцiйним 

правом … не внаслiдок наявностi у нього здатностi вступати в конкретнi 

правовiдносини або факту вступу в цi правовiдносини…, а в силу 

проголошення даного конституцiйного права Конституцiєю ... – незалежно вiд 

того, чи є людина i громадянин учасником якого-небудь конкретного 

правовiдношення чи нi. Крiм того, права, набутi громадянином у конкретних 

правовiдносинах, не є єдино можливими його правами. Тому … ми не можемо 

погодитися з даним пiдходом, оскiльки вiн заперечує, по сутi, наявнiсть iнших 

прав, що набуваються поза рамками конкретних правовiдносин» [51, с. 20-21]. 

Додатковими аргументами дискусійності точки зору Л. Воєводiна є, по-перше, 

той факт, що до такої міжнародної судової установи як Європейський суд з 

прав людини може звертатись кожна фізична особа, незалежно від такої 

персоніфікуючої ознаки як наявність або відсутність повної цивільної 

дієздатності. По-друге, конституція держави не містить вичерпний перелік 

прав і свобод людини. По-третє, реалізація права може здійснюватись як через 

правовідносини, так і безпосередньо.  

М. Матузов обґрунтовує суб'єктивний характер конституцiйних прав: 

«...той факт, що загальне конституцiйне суб'єктивне право закрiплено в нормi, 

не перетворює його на норму, тобто на об'єктивне право ... Суб'єкт не володiє 

нормою як такою, вiн володiє суб'єктивним правом. Правоздатнiсть же i 

суб'єктивне право, в тому числi суб'єктивне конституцiйне право, 

спiввiдносяться як здатнiсть мати суб'єктивне право i саме це право, як 

передумова (причина) i наслiдок. Суб'єктивнiсть конституцiйних прав полягає 

в тому, що вони належать не тiльки всiм взагалi, але i кожнiй окремiй людинi 
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та громадянину» [233, с. 27-28]. З цією точкою зору можна погодитись лише 

частково. По-перше, суб’єкт і не може володіти самою нормою права, адже 

вона є офіційно вираженим, визнаним у суспільстві загальнообов'язковим 

правилом поведінки, яке охороняється за допомогою державного примусу. 

Здійснюючи закріплені правовою нормою суб'єктивні права (дозволену 

поведінку), суб’єкт реалізує право у формі використання. На підставі правової 

норми виникає зв’язок між суб’єктами права, які наділені правами та 

кореспондуючими між собою обов’язками, та забезпечені силою державного 

примусу – правовідносини. Одними з ознак правових відносин є те, що вони 

виникають на підставі правової норми; виникають між суб’єктами права; 

здійснення прав та виконання обов’язків забезпечується примусовою силою 

держави, норма ж права є результатом свідомої діяльності. Передумовами 

виникнення правовідносин є як загальні – правова норма, правосуб’єктність, 

так і спеціальні – юридичний факт. По-друге, суб'єктами правовідносин є 

учасники, наділені правосуб'єктністю – юридичною властивістю суб'єкта, що 

обумовлена наявністю правоздатності та дієздатності, а не лише однією тільки 

правоздатністю. 

О. Бєляєвська слушно зауважує, что вживання термiна «суб'єктивне 

конституцiйне право» є необхiдним для смислового вiдмежування 

конкретного конституцiйного права вiд об'єктивного конституцiйного права. 

Але це не єдиний аргумент. Конституцiйнi права мають певну специфiку 

(зокрема, вони належать суб'єктам з моменту виникнення правосуб'єктностi, 

тобто народження, суб'єкти володiють ними поза рамками конкретних 

правовiдносин, вони не вичерпуються в процесi реалiзацiї, тобто зберiгаються 

незалежно вiд факту їх багаторазової або безперервної реалiзацiї), проте це не 

дає вагомих пiдстав для заперечення суб'єктивного характеру конституцiйних 

прав. Швидше, їх слiд розглядати в якостi самостiйного, специфiчного виду 

суб'єктивних прав [51, с. 20-21]. «Таким чином, немає перешкод для того, щоб 

розглядати конституцiйне право ... як суб'єктивне конституцiйне право», – 

висновує О. Бєляєвська [51, с. 20-21]. 
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Вище проведений аналіз точок зору вітчизняних та закордонних 

науковців дозволяє зробити висновок, що в юридичній науці питання сутності 

конституційного права на звернення до міжнародних судових установ та 

міжнародних організацій є дискусійним. Зіставлення об’єктивного права та 

суб’єктивного права дозволяє стверджувати, що право на звернення до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій має двоїстий 

характер. Існує об’єктивне право на звернення до міжнародних судових 

установ та органів міжнародних організацій та суб’єктивне право, але 

визначення їх понять та ознак науковцями не здійснено. 

На думку Ц. Баранова, право кожного звертатися в мiждержавнi органи iз 

захисту прав i свобод людини, якщо вичерпанi всi наявнi внутрiшньодержавнi 

засоби правового захисту, виступає компонентом, який, з одного боку, в 

межах можливостi людини захищати свої права i свободи характеризує 

внутрiшньосистемний зв'язок мiжнародних i нацiональних правових засобiв у 

єдинiй юридичнiй моделi – конституцiйне право на правовий захист, а з 

iншого – дозволяє правильно визначити напрями коригування i вдосконалення 

нацiональних механiзмiв захисту прав i свобод людини i громадянина 

(адмiнiстративна юрисдикцiя, можливiсть кожного отримати квалiфiковану 

юридичну допомогу та iн.) [45, с. 3]. Таким чином, на переконання 

Ц. Баранова, право на звернення до мiжнародних судових установ та органiв 

мiжнародних органiзацiй є структурним елементом права на правовий захист. 

При цьому, однією з ознак конституційного права кожного на звернення до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій є можливість 

ефективного захисту своїх прав і свобод. 

«Вiдомо, що нормативне закрiплення права на звернення з 

iндивiдуальною петицiєю (заявою) забезпечило можливiсть зробити значний 

внесок у змiцнення мiжнародного захисту прав людини. На практицi дане 

право трансформувалося у реальне право на позов, що дає можливiсть 

жертвам звертатися за захистом своїх прав до мiжнародного судового органу, 

реалiзуючи їхнє право на правосуддя», – зазначає П. Алстон [1, с. 28]. Отже, 
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на думку П. Алстона, право, що дослiджується нами у цiй науковiй роботi, є 

структурним елементом суб’єктивного юридичного права кожного на 

правосуддя.  

Водночас, по-перше, окрім судового порядку, міжнародний контроль 

здійснюється і шляхом квазісудового порядку. Однією з ознак 

конституційного права кожного на звернення до міжнародних судових 

установ та органів міжнародних організацій, як зазначалося вище, є 

можливість звертатися до: а) міжнародних судових установ; б) органів 

міжнародних організацій, членом або учасником яких є держава. При цьому 

акцентуємо увагу, що міжнародними договорами з прав людини створено ряд 

договірних органів контролю за дотриманням їх норм про що йтиметься далі. 

Якщо відповідним міжнародним договором з прав людини створюється такий 

договірний орган, держава має визнати його юрисдикцію прийняття і розгляду 

заяв осіб або групи осіб, які вважають, що держава порушила їх право, 

гарантоване міжнародним договором.  

По-друге, не всі міжнародні судові установи та органи міжнародних 

організацій мають юрисдикцію прийняття та розгляду звернень таких осіб чи 

групи осіб. Так, фізичні особи не мають права звертатися до Міжнародного 

суду ООН із звинуваченнями проти держави в порушенні прав людини і 

основоположних свобод. Римським статутом міжнародного кримінального 

суду від 17 липня 1998 р. [348] не передбачено юрисдикцію Міжнародного 

кримінального суду – незалежної міжнародної організації з самостійною 

правосуб’єктністю – щодо розгляду заяв фізичних осіб.  

Iншої точки зору дотримується К. Штирова: «Конституцiйне право на 

звернення до мiждержавних органiв iз захисту прав i свобод людини має певну 

схожiсть з iншим найважливiшим конституцiйним правом громадян – правом 

на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування 

(право петицiй). Спiльнiсть мiж цими правами полягає в тому, що i те й iнше 

виступають засобом реалiзацiї бiльш загального права – права на правовий 

захист» [563, с. 32-33]. Отже, К. Штирова розглядає право на звернення до 
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мiжнародних судових установ та органiв мiжнародних органiзацiй як гарантiю 

реалiзацiї права на правовий захист. 

Попри всю зовнiшню схожiсть вищезазначених конституцiйних прав, 

вони мають i суттєвi вiдмiнностi. Розмежування мiж ними можна провести 

власне за змiстом цих прав, нормативною основою їх реалiзацiї, суб'єктами i 

мiсцем зазначених прав у системi конституцiйних прав людини [563, с. 34-35]. 

К. Штирова наголошує, що змiст конституцiйного права на звернення до 

мiждержавних органiв iз захисту прав i свобод людини проявляється в єдностi 

та взаємозв'язку основних складових його елементiв: права iндивiда 

самостiйно звертатися за захистом до мiждержавних органiв iз захисту прав i 

свобод людини й обов'язку зазначених мiждержавних органiв розглянути дану 

скаргу згiдно з встановленою процедурою, який кореспондує цьому 

праву [563, с. 37-38]. 

Отже, одними з ознак конституційного права кожного на звернення до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій є здатність бути 

суб’єктом звернення та гарантії розгляду індивідуальної заяви, звернення, 

скарги. При цьому, міжнародна судова установа чи відповідний орган 

міжнародної організації повинен мати юрисдикцію приймати звернення осіб 

або групи осіб, які вважають, що держава-учасниця того або іншого 

міжнародного договору порушила право, гарантоване ци договором. До того ж 

оскільки в рамках одного контрольного механізму можуть використовуватися 

різні процедури, то органи міжнародних організацій можуть, у разі 

необхідності, застосовувати і таку процедуру як проведення розслідування 

випадків систематичного чи грубого порушення прав людини, якщо це 

передбачено міжнародним договором. Ця процедура не є тотожньою 

процедурі розгляду повідомлень окремих осіб та груп осіб про порушення 

державою-учасницею прав, закріплених у міжнародному договорі. Крім того, 

акцентуємо увагу, що міжнародним договором з прав людини може бути 

встановлено процедуру вивчення індивідуальних повідомлень, яка не тотожня 

процедурі розгляду індивідуальних скарг. 
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Вище викладене свідчить, що для розкриття сутності та ознак 

конституційного права звертатися до міжнародних судових установ та органів 

міжнародних організацій необхідним є аналіз контрольних механізмів та 

процедур, що існують в галузі прав людини.  

В. М. Репецький механiзми та форми мiжнародного контролю у сферi 

забезпечення прав i свобод людини умовно подiляє на двi великi групи: 

унiверсальнi та регiональнi системи захисту прав людини [245, с. 183]. 

Л. Г. Гусейнов класифікує контрольні механізми і процедури, що існують у 

галузі прав людини за такими критеріями на такі види: за способом створення 

(позадоговірні механізми; договірні механізми); за територіальною сферою дії 

(універсальні механізми; регіональні мханізми); за органами, що здійснюють 

контроль (політичні механізми; юридичні механізми (судові та квазісудові); за 

часом здійснення контролю (органи, що здійснюють превентивний контроль; 

органи, що здійснюють контроль за фактом порушення); за методами 

здійснення контролю (вивчення періодичних доповідей держав про виконання 

своїх договірих зобов’язань; прийняття та розгляд індивідуальних та 

міждержавних повідомлень (скарг) про порушення прав людини; проведення 

досліджень на місцях [107, с. 160; 243].  

З методологічної точки зору саме класифікація контрольних механізмів та 

процедур, що існують в галузі прав людини, за критерієм органів, що 

здійснюють контроль та методів здійснення контролю має ключове значення 

для розкриття сутності та ознак конституційного права звертатися до 

міжнародних судових установ та органів міжнародних організацій. Зумовлено 

це тим, що юридично зобов’язуючі рішення приймаються щодо звернення 

заявників на обов’язковій основі, а надання рекомендацій державі та індивіду 

– щодо звернень на факультативній основі. Крім того, серед типових 

процедур, які використовуються в рамках того або іншого контрольного 

механізму, окремими самостійними процедурами є розгляд повідомлень 

окремих осіб або груп осіб про порушення державою-учасницею 

міжнародного договору прав, закріплених в ньому, а також розслідування за 
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власною ініціативою випадків систематичного порушення державами-

учасницями цих прав. Безумовно, існують і інші процедури: розгляд 

періодичних доповідей держав; розгляд повідомлень однієї держави-учасниці 

міжнародного договору з прав людини про те, що інша держава-учасниця не 

виконує своїх договірних зобов’язань; залучення спеціалізованих установ та 

відповідних органів ООН до подання доповідей та експертних висновків з 

приводу здійснення відповідного міжнародного договору з прав людини; 

запит у держав-учасниць міжнародного договору з прав людини додаткової 

інформації.  

Наголосимо, що сьогодні застосування субсидіарного механізму захисту 

прав людини зумовлено відсутністю в Україні ефективного 

внутрішньодержавного механізму їх захисту. Цей механізм дає можливість 

відновити права людини і основні свободи на національному рівні відповідно 

до принципу субсидіарності. Крім того, як слушно наголошує В. Мицик 

«… міжнародний контроль за дотриманням прав людини стає найважливішим 

юридичним інструментом, здатним не тільки вирішувати питання, пов’язані із 

захистом прав і свобод конкретних індивідів, груп осіб, але й сприяти 

вдосконаленню законодавства і правозастосовчої практики держави» [243, с. 75]. 

При цьому в рамках одного контрольного механізму можуть використовуватися 

різні процедури. Процедури, вживані міжнародними організаціями, можуть 

використовуватися і без особливого контрольного механізму, безпосередньо яким-

небудь органом організації [243, с. 69; 553, с. 391-395]. 

Вiдповiдно до п. 3 ст. 1 Статуту ООН [503] одна iз цiлей ООН полягає в 

здiйснненнi мiжнародного спiвробiтництвоа у вирiшеннi мiжнародних 

проблем економiчного, соцiального, культурного та гуманiтарного характеру 

та в заохоченнi i розвитку поваги до прав людини i основних свобод для всiх, 

без вiдмiнностi раси, статi, мови i релiгiї. Забезпеченния поваги до прав 

людини здiйснюється статутними органами ООН. 

Вiдповiдно до п.п b п. 1 ст. 13 Статуту ООН, Генеральна Асамблея ООН 

повинна сприяти мiжнародному спiвробiтництву в економiчнiй, соцiальнiй, 
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культурнiй сферах, галузi охорони здоров'я, а також сприяти здiйсненню прав 

людини i основних свобод. Iз цiєю метою Генеральна Асамблея ООН може 

приймати рекомендацiї, адресованi державам – членам Органiзацiї. Для 

забезпечення швидких i ефективних дiй ООН її члени покладають на Раду 

Безпеки головну вiдповiдальнiсть за пiдтримку мiжнародного миру й безпеки 

(ст. 24 Статуту ООН). Вона визначає iснування будь-якої загрози миру, будь-

якого порушення миру або акту агресiї та надає рекомендацiї або вирiшує те, 

якi дiї варто почати для пiдтримки або вiдновлення мiжнародного миру й 

безпеки. Рада Безпеки подає на розгляд Генеральнiй Асамблеї щорiчнi 

доповiдi i, в мiру потреби, спецiальнi доповiдi. Вона є єдиним органом, який 

надiлений повноваженнями приймати обов'язковi рiшення з окремих питань: 

«Члени органiзацiї погоджуються …пiдкорятися рiшенням Ради Безпеки й 

виконувати їх» (ст. 25 Статуту ООН).  

Мiжнародний Суд є головним судовим органом Органiзацiї Об’єднаних 

Нацiй. Генеральна Асамблея або Рада Безпеки можуть запитувати вiд 

Мiжнародного Суду консультативнi висновки з будь-якого юридичного 

питання. Iншi органи Органiзацiї Об’єднаних Нацiй i спецiалiзованi установи, 

яким Генеральна Асамблея може дати в будь-який час дозвiл на це, також 

можуть запитувати консультативнi висновки Суду з юридичних питань, що 

виникають у межах їхнього кола дiяльностi (ст. 96 Статуту ООН). Вiн вiдiграє 

певну роль у сферi дотримання мiжнародних стандартiв прав людини, зокрема 

їх iмплементацiї на нацiональному рiвнi. Однак, на думку багатьох науковцiв, 

цей вплив має дещо обмежений характер i пояснюється низкою причин, якi не 

дають можливостi повною мiрою задiяти Мiжнародний суд у механiзмi 

захисту прав людини. Варто назвати правила, передбаченi у самому Статутi 

Мiжнародного суду: по-перше, сторонами справи можуть бути тiльки 

держави, а це робить неможливим участь iндивiдiв чи мiжнародних 

органiзацiй, якi часто є найбiльш зацiкавленими в справедливому розглядi 

справ [245, с. 184-185]. Отже, фізичні особи не мають права звертатися до 



161 
 

Міжнародного суду ООН із звинуваченнями проти держави в порушенні прав 

людини і основоположних свобод. 

Відповідно до ст. 60 Статуту ООН відповідальність за виконання функцій 

Організації покладається окрім Генеральної Асамблеї ООН на Економічну і 

Соціальну Раду (далі – ЕКОСОР), яка може давати рекомендацiї (п. 2 ст. ст. 62 

Статуту ООН), створювати спецiальнi комiсiї у тому числi з питань 

дотримання прав людини (ст. 68 Статуту ООН). В 1946 році ЕКОСОР було 

засновано Комісію з прав людини та Комісію щодо статусу жінок. Комісія з 

прав людини в 1947 р. на своїй першій сесії заснувала Підкомісію з 

попередження дискримінації та захисту прав меншин (у 1999 р. 

перейменована ЕКОСОР на Підкомісію з заохочення та захисту прав людини). 

В 1959 р. ЕКОСОР прийняла рішення, що повідомлення про порушення прав 

людини, які надходять до ООН, повинні передаватись на розгляд Комісії з 

прав людини та Підкомісії з попередження дискримінації та захисту 

меншин [243, с. 110].  

Резолюцією 1235 ЕКОСОР від 6 червня 1967 р. [341] встановлено 

процедури та механізми вивчення індивідуальних скарг стосовно грубих 

порушень прав людини, резолюцією 1503 ЕКОСОР від 27 травня 1970 р. [342] 

– процедуру розгляду повідомлень від осіб або групи осіб, які вважають, що їх 

права були порушені.  

У 2006 роцi на базi Комiсiї з прав людини було створено Раду ООН з прав 

людини. Вона придiляє першочергову увагу роботi з нацiональними 

iнституцiями з прав людини [126, с. 83-91]: «Генеральна Асамблея, 

посилаючись на свої попереднi резолюцiї щодо нацiональних iнституцiй з 

просування та захисту прав людини, в тому числi на останню резолюцiю 

66/169 вiд 19 грудня 2011 року, а також резолюцiї Комiсiї з прав людини та 

Ради з прав людини щодо нацiональних iнституцiй та їх ролi у просуваннi та 

захистi прав людини, останнiми з яких є резолюцiї Ради 20/14 вiд 5 липня 

2012 року та 23/17 вiд 13 червня 2013 року…, визнає роль, яку нацiональнi 

iнституцiї з просування та захисту прав людини вiдповiдно до резолюцiй Ради 
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з прав людини 5/1 i 5/2 вiд 18 червня 2007 року та резолюцiї Комiсiї з прав 

людини 2005/74 вiд 20 квiтня 2005 року вiдiграють у дiяльностi Ради з прав 

людини, включаючи механiзм Унiверсального перiодичного огляду, як на 

етапi пiдготовки, так i на наступних етапах пiд час спецiальних проваджень, а 

також у дiяльностi договiрних органiв з прав людини… Вiтає розширення 

вiдповiдно до Паризьких принципiв можливостей нацiональних iнституцiй з прав 

людини щодо сприяння роботi Ради з прав людини, як це було обумовлено у 

документi за пiдсумками огляду роботи Ради, що додається до резолюцiї Ради 

16/21 вiд 25 березня 2011 року, затвердженої резолюцiєю Генеральної Асамблеї 

65/281 вiд 17 червня 2011 року, та закликає нацiональнi iнституцiї з прав людини 

скористатися цими спiльними можливостями» [264; 265]. 

18 грудня 1979 р. Генеральною Асамблеєю ООН було прийнято 

Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок [172], 6 

жовтня 1999 р. – Факультативний протокол до Конвенції [530]. Відповідно до 

ст. 17 Конвенції було засновано Комітет з ліквідації дискримінації щодо 

жінок. Згідно зі ст. 2 Факультативного протоколу якщо держава-учасниця 

цього протоколу визнала компетенцію Комітету, він може приймати 

повідомлення від осіб або груп осіб, що підпадають під юрисдикцію держави-

учасниці, або від їхнього імені, які стверджують, що вони є жертвами 

порушення цією державою будь-якого з прав, викладених у Конвенції. У будь-

який момент після отримання повідомлення і до прийняття рішення щодо його 

суті Комітет може направити відповідній державі-учасниці для невідкладного 

розгляду прохання про те, щоб вона вжила таких тимчасових заходів, які 

можуть виявитися необхідними для уникнення заподіяння можливої 

непоправної шкоди жертві або жертвам передбачуваного порушення (ст. 5 

Факультативного протоколу до Конвенції). Відповідно до п. 2 ст. 8 Комітет 

може призначати одного або декількох своїх членів для проведення 

розслідування і термінового подання доповіді Комітету.  

На обов’язковій основі міжнародний контроль здійснюється шляхом 

квазісудового порядку Комітетом ООН з прав людини, якщо держава-
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учасниця Міжнародного пакту про громадянськi і полiтичнi права вiд 16 

грудня 1966 р. [246] визнала його компетенцію приймати і розглядати 

повідомлення від осіб, які підпадають під його юрисдикцію і які твердять, що 

вони є жертвами порушень певною державою-учасницею якогось із прав, 

викладених у Пакті. Відповідно до ст. 1 Факультативного протоколу до 

Міжнародного пакту про громадянськi і полiтичнi права вiд 16 грудня 1966 р. [531] 

жодне повідомлення не приймається Комітетом, якщо воно стосується 

держави-учасниці Пакту, яка не є учасницею цього Протоколу. Протокол 

набирає чинності через три місяці з дня здачі на зберігання Генеральному 

секретарю ООН десятої ратифікаційної грамоти або десятого документа про 

приєднання. Встановлено і термін набрання чинності Протоколу для кожної 

держави, яка ратифікує цей Протокол або приєднується до нього після здачі на 

зберігання десятої ратифікаційної грамоти або десятого документа – три 

місяці з дня здачі на зберігання її ратифікаційної грамоти або документа про 

приєднання.  

Право окремих громадян звертатися за захистом своїх порушених 

державою прав у Комiтет вважається одним iз найкращих проявiв прогресу у 

галузi прав людини. Зростання поiнформованостi громадськостi про дiяльнiсть 

Комiтету призвiв до збiльшення кiлькостi повiдомлень вiд осiб, що заявляють 

про порушення їхнiх прав [58, с. 32]. Комiтет не здiйснює самостiйних 

функцiй зi встановлення фактiв, однак вiн зобов'язаний розглянути всю 

письмову iнформацiю, що представляється сторонами. Комiтет викладає свої 

висновки по сутi справи, що розглядає вiдповiдно до Факультативного 

протоколу, мовою судових рiшень, i накопичений досвiд свiдчить про те, що 

держави, що визнають його компетенцiю, серйозно ставляться до його 

висновкiв. Вони регулярно застосовують заходи адмiнiстративного, судового i 

законодавчого характеру вiдповiдно до рiшень Комiтету [58, с. 35-36]. 

Відповідно до Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні і культурні права від 10 грудня 2008 р. [532] якщо 

держава визнає компетенцію Комітету з економічних, соціальних і культурних 
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прав, то він може отримувати і розглядати повідомлення осіб, які перебувають 

під юрисдикцією держави-учасниці, або групи осіб чи від їхнього імені, які 

стверджують, що вони є жертвами порушення цією державою-учасницею 

якогось з економічних, соціальних та культурних прав, викладених у 

Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 

1966 р. [532]. Також Комітет надає свої добрі послуги відповідним сторонам 

для цілей дружнього врегулювання на основі поваги до зобов'язань, 

викладених у Пакті (ст. 7 Факультативного протоколу до Міжнародного пакту 

про економічні, соціальні і культурні права). 

Комітет з економічних, соціальних і культурних прав надає свої добрі 

послуги відповідним сторонам для цілей дружнього врегулювання на основі 

поваги до зобов'язань, викладених у Пакті (ст. 7 Факультативного протоколу 

до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права). До речі, 

відповідно до ст. 39 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод на будь-якій стадії провадження Європейський суд з прав людини 

може надати себе у розпорядження заінтересованих сторін для забезпечення 

дружнього врегулювання спору на основі поваги до прав людини, як їх 

визначає Конвенція та протоколи до неї. Зазначене свідчить, що можливість 

дружнього врегулювання спору з державою на основі поваги до прав людини, 

як їх визначає відповідний міжнародний акт є однією з ознак конституційного 

права звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних 

організацій. 

Низка конвенцiй передбачає створення договірних органів контролю за їх 

дотриманням. Так, відповідно до ст. 17 Конвенції проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або таких, шо принижують гідність, видів покарання 

від 10 грудня 1984 р. [175] засновано договірний орган – Комітет проти 

катувань, відповідно до ст. 34 Конвенції про права осіб з інвалідністю від 13 

грудня 2006 р. [174] – Комітет з прав осіб з івалідністю і т.ін. Однією з 

процедур механізму міжнародного контролю цих Комітетів за імплементацією 

положень відповідних Конвенцій є розгляд скарг окремих осіб.  
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Відповідно до ст. 8 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації від 21 грудня 1965 р. [248] було засновано Комітет з 

ліквідації расової дискримінації. Комітет приймає і розглядає повідомлення 

від окремих осіб чи груп осіб, які твердять, що вони є жертвами порушення  

державою-учасницею якихось прав, викладених у цій Конвенції, в разі 

визнання його юрисдикції державою-учасницею Конвенції. 

Згідно зі ст. 72 Міжнародної конвенції про захист прав всіх трудящих-

мігрантів та членів їх сімей від 18 грудня 1990 р. [247] (Україна не підписала і 

не ратифікувала цей міжнародний договір) було засновано Комітет із захисту 

прав всіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей. Якщо держава-учасниця вище 

зазначеної Конвенції визнала компетенцію Комітету – він може отримувати і 

розглядати повідомлення осіб, які стверджують, що держава-учасниця 

порушила їх права, передбачені вище зазначеною Конвенцією. 

Отже, норма об’єктивного права має закріплювати можливість 

відповідної міжнародної судової установи чи відповідного органу 

міжнародної організації приймати та розглядати індивідуальні заяви, 

звернення, скарги осіб та груп осіб, які вважають, що держава порушила те 

або інше їх право, закріплене в відповідному міжнародному документі, 

учасником якого вона є. Додатковими аргументами цього висновку є такі.  

У 1989 році відповідно ст. 43 Конвенції про права дитини [173] було 

засновано Комітет по правах дитини. Водночас, у Комітету відсутні 

повноваження отримувати повідомлення від окремих осіб чи груп осіб про 

порушення прав дитини, закріплених в Конвенції. 

Проаналізуємо в контексті нашого дослідження європейську систему 

захисту прав людини, яку становлять дiя та гарантiї норм європейських 

конвенцiй з прав людини, що стали нормами нацiональних законодавств 

європейських країн, а також безпосередня дiяльнiсть Ради Європи, її 

контрольних органiв iз забезпечення виконання європейських конвенцiйних  

норм iз захисту прав людини [98, с. 15]. Рішення ОБСЕ є формою виразу 

політичних норм, тому невиконання їх окремою державою не спричиняє будь-
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яких юридичних наслідків, а також не може слугувати підставою для звернення 

особи або групи осіб до міжнародних судових установ. З-під розгляду Верховного 

комісара ОБСЄ у справах національних меншин [111] вилучено розгляд заяв 

окремих осіб, які належать до національних меншин, щодо випадків порушення 

зобов’язань за НБСЄ, а також стосовно національних меншин у ситуаціях, 

пов’язаних із тероризмом. Верховний комісар ОБСЄ «…може одержувати 

інформацію від представників асоціацій, неурядових організацій, релігійних та 

інших безпосередньо зацікавлених груп національних меншин у районах з 

напруженою ситуацією, які уповноважені особами, що належать до таких 

національних меншин, представляти їх» [243, с. 319-320], адже «…загалом 

посаду Комісара створено для гарантування європейської безпеки, а не 

захисту прав певних національних меншин, тим паче осіб, що до них 

належать» [243, с. 322]. 

Комісар Ради Європи з прав людини [344] не приймає до розгляду скарги 

окремих осіб. Відповідно до ч. 1 ст. 1 Резолюції (99)50 про Комісара Ради 

Європи з прав людини Комісар займає несудовий пост і покликаний сприяти 

здійсненню інформаційно-просвітницької діяльності в області прав людини та 

повазі прав людини в тому вигляді, в якому вони передбачені в документах 

Ради Європи з прав людини. Не надання Комісару повноважень з розгляду 

індивідуальних скарг не послаблює системний підхід до заохочення і захисту 

прав людини, адже відповідно до п. 2 ст. 1 зазначеної вище резолюції 

«Комісар повинен поважати компетенцію і виконувати функції, відмінні від 

тих, що виконуються контрольними органами, створеними відповідно до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод або іншого 

договору з прав людини Ради Європи». 

Відповідно до ст. ст. 21-22 Європейської соціальної хартії 1961 р. 

(переглянута у 1996 р.) [135] договірні сторони кожні два роки у формі, яка 

визначається Комітетом міністрів, надсилають Генеральному секретарю Ради 

Європи доповідь про застосування прийнятих ними положень частини другої 

Хартії, які розглядаються Комітетом експертів. Згідно з Додатковим 
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протоколом до Європейської соціальної хартії від 5 травня 1988 р. [130] 

сторони перепровадили звіти про застосування прийнятих ними положень 

частини II цього Протоколу в доповідях, що надсилаються згідно із статтею 21 

Хартії. Водночас, процедура розгляду повідомлень окремих осіб про 

порушення державою-учасницею прав, закріплених у Хартії та Додатковому 

протоколі до Хартії не передбачена. Не передбачено таку процедуру і Рамковою 

конвенцією про захист національних меншин від 1 лютого 1995 р. [338], а також 

Європейською Хартією регіональних мов або мов меншин від 5 листопада 

1992 р. [136]. 

Конвенцією про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 

принижує гідність, поводженню чи покаранню від 26 листопада 1987 р. 

створено Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, 

який шляхом здійснення інспекцій, перевіряє поводження з позбавленими волі 

особами з метою посилення, у разі необхідності, захисту таких осіб від 

катувань чи нелюдського або такого, що принижує їхню гідність, поводження 

чи покарання. Комітет може проводити з позбавленими волі особами бесіди 

віч-на-віч (п.3 ст. 8 Конвенції), а також вільно спілкуватися з будь-якою 

особою, яка, на його думку, може надати йому необхідну інформацію (п.4 ст. 8 

Конвенції). Отже, Конвенцією не передбачено процедуру розгляду 

повідомлень осіб або групи осіб про порушення державою-учасницею прав, 

закріплених в ній. 

Найбiльш ефективним механiзмом захисту прав людини i 

основоположних свобод визнано контрольний механiзм, створений 

Конвенцiєю про захист прав людини i основоположних свобод. В. Карташкiн у 

монографiчному дослiдженнi «Права людини: мiжнародний захист в умовах 

глобалiзацi» слушно пiдкреслює, що захист прав людини повиннi забезпечувати 

перш за все нацiональнi органи, включаючи суди [162, с. 45]. Мiжнародний же 

механiзм захисту має субсидiарний характер. Застосування субсидіарного 
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механізму захисту прав людини зумовлено відсутністю в державі ефективного 

внутрішньодержавного механізму їх захисту.  

Якщо особа вважає, що однiєю з держав, перерахованих у списку, який 

додається до Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод, 

порушено одне з основних прав, то вона може звернутися з iндивiдуальною 

скаргою до Європейського Суду з прав людини. У поняття «iндивiдуальна 

скарга» Конвенцiя включає скаргу вiд будь-якої фiзичної особи, будь-якої 

неурядової органiзацiї або будь-якої групи приватних осiб. При цьому в 

розумінні ст. 34 Конвенції юридична особа є неурядовою організацією, якщо 

не бере участь у здійсненні владних повноважень, не виконує публічну 

функцію під контролем уряду держави, має достатню інституційну та 

операційну незалежність від держави (рішення Європейського суду з прав людини 

у справі «Радіо Франс та інші проти Франції» від 23 вересня 2003 р. [376]). 

У всих цих випадках скарга залишається iндивiдуальною, оскiльки 

подається вiд iменi однiєї особи. Навiть тодi, коли група приватних осiб 

одночасно звертається до Суду з типовою скаргою за однiєю i тiєю ж 

пiдставою, кожний iз заявникiв подає самостiйну окрему скаргу. Суд потiм 

може об'єднати їх в одне провадження. Приклад тому – Рiшення 

Європейського суду з прав людини у справi «Варава та iншi проти України», 

що набуло статусу остаточного 11 березня 2013 р. [350]. Справу було 

розпочато за 119 заявами, поданими до Суду проти України вiдповiдно до 

статтi 34 Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод 

громадянами України, пiдприємствами, розташованими в Українi, та 

громадянином Росiї, чиї данi наведенi у доданих таблицях (далi – заявники). 

Враховуючи спiльнiсть правового пiдґрунтя заяв, Суд вважав за необхiдне 

об’єднати їх. 

При цьому асtio рoрulаris Конвенцiєю i Регламентом Суду не 

передбачений. Наприклад, рiшення Європейського суду з прав людини у 

справi «Релiгiйна Громада Свiдкiв Єгови та iншi проти Австрiї» вiд 31 липня 

2008 р. [414]. У цьому рiшеннi Європейський суд з прав людини зазначив, що 
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стаття 34 Конвенцiї не може бути використана як пiдстава для звернення зi 

скаргою, що має характер асtio рoрulаris. Тiльки у виняткових випадках ця 

стаття може надати приватним особам право оскаржити порушення їх прав 

самим законом за вiдсутностi конкретного випадку його застосування, якщо 

iснує ймовiрнiсть, що цей закон стане безпосередньою причиною настання 

негативних наслiдкiв для даних осiб (п. 44 Постанови Європейського суду з 

прав людини у справi «Вiдкритi дверi» i «Дублiнськi повитухи» проти 

Iрландiї» вiд 29 жовтня 1992 р. [364]; п.п. 30-32 Постанови Європейського 

суду з прав людини у справi «Норрiс проти Iрландiї» вiд 26 жовтня 

1988 р. [406]; рiшення Європейського суду з прав людини у справi «С.Л. проти 

Австрiї» вiд 22 листопада 2001 р. за скаргою № 45330/99 [417]). 

Вiдповiдно до ст. 34 Конвенцiї про захист прав людини i основоположних 

свобод держава, що визнає право на подання iндивiдуальних заяв, бере на себе 

зобов’язання «не перешкоджати жодним чином ефективному здiйсненню 

цього права». При цьому Європейський суд з прав людини може приймати до 

розгляду лише тi iндивiдуальнi заяви, якi стосуються обставин, що виникли 

пiсля того, як держава приєдналась до Конвенцiї та визнала юрисдикцiю 

Європейського суду з прав людини (вимога rаtionе tеmрoris). 

Порушення права має вiдбутися на територiї, яка перебуває пiд 

юрисдикцiєю Європейського Суду (вимога rаtionе loсi). Це означає, що фiзичнi 

та юридичнi особи можуть подати заяву до Суду на дiї держав, якi визнали 

юрисдикцiю Суду, у разi порушення їхнiх основних прав i свобод. При цьому 

має бути дотримано вимоги rаtionе реrsonа. 

У Конвенцiї вказанi обставини, за яких iндивiдуальна заява буде визнана 

неприйнятною. Перша з них – анонiмнiсть заяви. Практично важко уявити 

собi анонiмну скаргу, оскiльки до будь-якої скарги, навiть якщо вона подана 

адвокатом заявника, додаються документи i, передусiм, рiшення нацiональних 

судiв, у яких обов’язково мiстяться данi про особу заявника. Проте стаття 34 

Конвенцiї особливо пiдкреслює, що якщо особа заявника виявиться невiдомою 

Суду, то скарга, що надiйшла, буде вiдхилена. 
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Не маючи права бути анонiмним у вiдносинах iз Судом, заявник може 

просити Європейський Суд iз тих або iнших причин (як показує практика 

переважно суто особистого, морально-етичного характеру) не розкривати його 

iм'я в ходi судового розгляду i в текстi рiшення. Прикладом є рiшення 

Європейського суду з прав людини у справi «Z та iншi проти Сполученого 

Королiвства» вiд 10 травня 2001 р. [357], рiшення у справi «К. i Т. проти 

Фiнляндiї» вiд 12 липня 2001 р. [384]. 

Визнається неприйнятною iндивiдуальна заява, яка за своєю суттю є 

iдентичною заявi, що вже була розглянута Судом чи була подана на розгляд до 

iншого мiжнародного органу розслiдування чи врегулювання, i якщо вона не 

мiстить нових фактiв у справi. Правило «Суд не вирiшуватиме знов уже 

вирiшену справу» (rеs judiсаtа) вiдоме законодавству кожної держави-учасницi 

Конвенцiї, зокрема України, i мiстить одне виключення – виявлення нових, 

ранiше невiдомих обставин, суттєвих для вирiшення справи. Таке ж 

застереження мiстить i стаття, що коментується: скарга буде вiдхилена як 

аналогiчна, «якщо вона не мiстить нових фактiв, що стосуються справи». 

Узагальнюючи, можна сказати, що аналогiчною вважається повторна 

скарга, в якiй: той самий заявник; та сама держава-вiдповiдач; той самий 

предмет; аргументування, що збiгається в основному.  

Суд може оголосити неприйнятною будь-яку iндивiдуальну скаргу, яку 

вiн визнає несумiсною з нормами Конвенцiї i протоколiв до неї. За цим 

загальним положенням ховається декiлька важливих, не названих своїми 

iменами умов прийнятностi, i насамперед: невiдповiднiсть скарги предметнiй 

компетенцiї Суду (rаtionе mаtеriае) (наприклад, справа «Вiктор Черепков 

проти Росiйської Федерацiї» вiд 25 сiчня 2000 р. [366]); умова, пов'язана з 

фактором часу (rаtionе tеmрoris) (наприклад, питання прийнятностi заяви «Л. 

Тумiлович проти Росiйської Федерацiї» 22 червня 1999 р. [396]); умова, 

пов'язана з територiальною юрисдикцiєю (rаtionе loсi) (наприклад, рiшення, 

що стосується прийнятностi заяви «Iлiашку та iншi проти Молдавiї та 

Росiйської Федерацiї» вiд 8 липня 2004 р. [354]).  
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Багато iндивiдуальних заяв проти України, якi надходять до 

Європейського суду з прав людини, вiдхиляються в результатi неточного, як 

правило, перебiльшеного, уявлення про предметну компетенцiю Суду. 

Заява визнається неприйнятною, якщо вона очевидно необґрунтована, 

тобто не пiдтверджена документально, або факти, на якi посилається заявник, 

не є порушенням Конвенцiї. Суд часто посилається на так звану доктрину 

четвертої iнстанцiї, вiдповiдно до якої вiн не розглядатиме ймовiрно 

припущенi нацiональними судами фактичнi або юридичнi помилки, якi не 

спричинили порушень положень Конвенцiї (наприклад, рiшення у справi «Хан 

проти Сполученого Королiвства» вiд 1 травня 2000 р. [431]). Європейський 

Суд з прав людини не є вищестоящою судовою iнстанцiєю щодо нацiональних 

судiв i не може скасовувати або змiнювати рiшення, винесенi у справi. Багато 

українських заявникiв просять Суд переглянути прийнятi нацiональними 

судами рiшення, по-новому оцiнити докази або свiдчення, свiдкiв, дати iншу 

квалiфiкацiю дiям, оцiнити пропорцiйнiсть призначеного покарання, проте 

Суд не має права робити таке, i велика кiлькiсть скарг вiдхиляється саме iз цих 

причин. 

Заява пiдлягає вiдхиленню як неприйнятна i в тому разi, якщо заявник 

зловживає правом скарги. Це скарги юридично сумнiвнi, але якi явно мають 

полiтичнi цiлi. Проте рiшень про неприйнятнiсть скарг за цiєю пiдставою в 

практицi Суду немає. Суд вважає за краще залишати осторонь полiтичнi 

проблеми, що вимагають оцiнних думок.  

Як зловживання правом подання скарги може бути розцiнена ситуацiя, 

коли: заявник не цiкавиться ходом її розгляду; заявник не вiдповiдає на 

додатковi питання Європейського Суду з прав людини. У цьому разi 

провадження по справi припиняється. 

Загалом станом на 1 сiчня 2016 р. за даними Європейського суду з прав 

людини на розгляд у ньому чекає 64 850 iндивiдуальних заяв, з них 23 % – 

проти України [501]. 3 травня 2001 року Європейський суд з прав людини 

винiс перше рiшення у справi щодо України («Кайсин та iншi проти 
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України»). Станом на 23 вересня 2015 року Суд винiс 1035 рiшень щодо 

України, у бiльшостi з яких встановивши порушення Конвенцiї та/або 

протоколiв до неї [160, с. 14]. При цьому i науковцями, i практиками 

пiдкреслюється, що це є свiдченням неефективностi внутрiшньодержавного 

механiзму захисту прав людини.  

Стаття 13 Конвенцiї гарантує кожному право на ефективний спосiб 

правового захисту: «Кожен, чиї права та свободи, визнанi в цiй Конвенцiї, 

було порушено, має право на ефективний засiб юридичного захисту в 

нацiональному органi, навiть якщо таке порушення було вчинене особами, якi 

здiйснювали свої офiцiйнi повноваження». 

Європейський Суд з прав людини не зводить розумiння засобiв правового 

захисту виключно до ситуацiй, коли вже вiдбулось порушення суб’єктивного 

юридичного права. Приклад тому – справа «Джабарi проти Туреччини» вiд 20 

липня 2000 року № 40035/98 [378]. Суд зазначив, що з урахуванням того, що 

стаття 3 Конвенцiї закрiплює одну з фундаментальних цiнностей 

демократичного суспiльства i мiстить абсолютну заборону катувань та 

нелюдського або такого, що принижує гiднiсть, поводження або покарання, 

заяви особи, яка стверджує, що його або її депортацiя в третю країну може 

загрожувати їй поводженням, забороненим статтею 3, мають бути обов’язково 

ретельно перевiренi. Суд не був переконаний, що органи Держави-вiдповiдача 

провели будь-яку повноцiнну оцiнку заяв заявницi, включаючи їх спiрнiсть. 

Виявляється, що недотриматиння вимоги реєстрацiї протягом п’ятиденного 

строку за Положенням про притулок 1994 року позбавило її перевiрки 

фактичних причин її побоювань бути поверненою до Iрану. На думку Суду, 

автоматичне i механiчне застосування такого короткого строку для подання 

заяви про надання притулку повинне розглядатися як таке, що суперечить 

захисту фундаментального права, втiленого в статтi 3 Конвенцiї. Суд зазначив, 

що стосовно категорiї справ, де розглядається питання про забезпечення права 

не бути пiдданим катуванню, органи державної влади повиннi здiйснювати 

незалежний i глибокий аналiз заяв осiб про можливе порушення цього права, i 
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тому Суд постановив, що судовий механiзм перевiрки звернення п. Джабарi не 

вiдповiдав вимогам ст. 13 Конвенцiї.  

Отже, Суд включає до поняття правового захисту попереджувальнi 

заходи. 

Вище викладене свідчить, що, однією з ознак конституційного права на 

звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій є 

можливість звертатися з метою захисту своїх прав і свобод, тобто якщо: 

а) порушення суб’єктивного права чи свободи відбулось, б) суб’єктивне 

юридичне право не порушено, але існує загроза його порушення. 

У рiшеннi Суду у справi «Мерiт проти України» вiд 30 березня 

2004 р. [400] до змiсту поняття «правовий захист» Суд включив присiкальнi 

(припиняючi) засоби захисту. За обставинами справи щодо заявника було 

порушено кримiнальну справу, розслiдувану тривалий час, протягом якого 

заявник перебував у якостi обвинуваченого, що суттєво обмежувало його 

правовий статус. Заявник скаржився вiдповiдно до статтi 6 параграфа 1 

Конвенцiї на нерозумну тривалiсть кримiнального розслiдування щодо нього. 

Вiн також скаржиться на вiдсутнiсть ефективних засобiв захисту щодо його 

скарг, якi вимагаються статтею 13 Конвенцiї.  

Суд нагадав, що стаття 13 гарантує ефективний засiб правового захисту у 

вiдповiдному нацiональному органi в разi порушення положень статтi 6 

параграфа 1 щодо розгляду справи упродовж розумного строку (рiшення у 

справi «Кудла проти Польщi», № 30210/96 [394]). Суд повторив, що засiб є 

«ефективним», якщо вiн може бути використаний або для прискорення 

винесення судом рiшення у справi, або для забезпечення заявника вiдповiдним 

вiдшкодуванням за затримку, яка вже допущена.  

Таким чином, Суд дiйшов висновку, що в цiй справi було порушено 

статтю 13 Конвенцiї через вiдсутнiсть у внутрiшньому законодавствi 

ефективного i доступного засобу юридичного захисту щодо скарги заявника 

стосовно тривалостi розгляду кримiнальної справи.  
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Отже, правова позицiя Суду полягає в тому, що юридичний засiб захисту 

вважається ефективним, якщо вiн спрямований: а) на пришвидшення судового 

розгляду або б) на отримання компенсацiї за вже вчинене зволiкання у 

розглядi справи.  

Отже, вимога наявностi присiкальних юридичних засобiв захисту у 

нацiональному правопорядку є першочерговою. 

У низцi iнших своїх рiшень Суд зазначив, що превентивний захист є 

необхiдною складовою частиною правового захисту, пiдкресливши, що такий 

превентивний захист застосовується тодi, коли порушення ще фактично не 

вiдбулося, але є реальна загроза, що воно вiдбудеться. 

Стаття 16 Цивiльного кодексу України [546], розвиваючи положення 

Конституцiї України, визначає такi способи захисту цивiльного права: 

визнання права; припинення дiї, яка порушує право; визнання незаконним 

рiшення, дiй чи бездiяльностi органу державної влади, його посадових чи 

службових осiб. У юридичнiй лiтературi пiдкреслюється, що всi цi засоби 

належать до тiєї групи способiв захисту цивiльних прав, застосування яких 

дозволяє попередити чи припинити порушення права [286, с. 220]. 

Отже, зiставлення об’єктивного права та суб’єктивного права дозволяє 

дiйти висновку про двоїстий характер конституційних прав, які виступають 

гарантією всих інших прав і свобод людини і громадянина, в тому числі і 

права на звернення до мiжнародних судових установ та мiжнародних 

органiзацiй.  

Безумовно, ознакою конституційного права кожного на звернення до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій є гарантії 

отримання їх вмотивованих рішень, про що йтиметься у п. 3.2 цього 

дослідження. 

Проведений вище аналiз поглядiв науковцiв щодо питання сутностi 

конституцiйного права звертатися до мiжнародних судових установ та 

мiжнародних органiзацiй дозволяє видiлити такi три групи позицiй: 

1) конституцiйне право звертатися до мiжнародних судових установ та 
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мiжнародних органiзацiй – юридична можливiсть суб’єктивного 

конституцiйного права; 2) конституцiйне право звертатися до мiжнародних 

судових установ та мiжнародних органiзацiй – конституцiйна гарантiя 

суб’єктивних прав; 3) конституцiйне право звертатися до мiжнародних 

судових установ та мiжнародних органiзацiй – конституцiйне право-гарантiя. 

Об’єктивне право кожного звертатися до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій – це 

офіційно виражені та визнані у суспільстві правила поведінки учасників 

конституційно-правових відносин у сфері міжнародного захисту прав і свобод 

людини, що охороняються державою, згідно з якими поведінка учасників цих 

відносин оцінюється як правомірна або неправомірна. Ефективність є 

невiд’ємним сутнiстним елементом об’єктивного конституцiйного права на 

звернення до мiжнародних судових установ та органів мiжнародних 

органiзацiй. 

Суб’єктивне право кожного звертатися до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій – це 

юридично забезпечена можливість будь-якої особи, неурядової організації або 

групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного порушення прав і 

свобод, викладених у міжнародних актах, учасником яких є держава, після 

використання всіх національних засобів юридичного захисту, згідно із 

загальновизнаними принципами міжнародного права, звернення за захистом 

своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є 

держава. 

Проведений аналiз основних наукових пiдходiв щодо сутностi та ознак 

конституцiйного права звертатися до відповідних мiжнародних судових 

установ чи до відповідних органів мiжнародних органiзацiй, законодавства 

України, практики його застосування, мiжнародних договорів з прав людини, 

правотворчих рішень міжнародних організацій і органів, декларацій та резолюцій 

міжнародних міжурядових організацій, рішень Європейського суду з прав людини 
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дозволив виявити такi ознаки цього конституцiйного права: 1) наявність норми 

об’єктивного права, яка закріплює можливість подавати індивідуальні заяви, 

звернення, скарги в письмовій формі; 2) здатність бути суб’єктом звернення; 

3) можливість звертатися до: а) міжнародних судових установ; б) органів 

міжнародних організацій, членом або учасником яких є держава; 

4) можливість звертатися з метою захисту своїх прав і свобод якщо: 

а) порушення суб’єктивного права чи свободи відбулось; б) суб’єктивне 

юридичне право чи свободу не порушено, але існує загроза їх порушення; 

5) можливість дружнього врегулювання спору з державою на основі поваги до 

прав людини, як їх визначає відповідний міжнародний акт; 6) гарантії 

розгляду або вивчення індивідуальної заяви, звернення, скарги і проведення 

розслідування міжнародною судовою установою чи органом міжнародної 

організації, якщо це передбачено міжнародним договором; 7) гарантії 

отримання вмотивованих рішень міжнародних судових установ, органів 

міжнародних організацій; 8) можливість ефективного захисту своїх прав і 

свобод. 

 

2.2. Змiст конституцiйного права звертатися до мiжнародних судових 

установ та мiжнародних органiзацiй 

 

Конституційне право кожного звертатися до міжнародних судових 

установ та міжнародних організацій відіграє дедалі важливу роль в 

утвердженні принципу верховенства права в Україні. Структура цього 

конституційного права як суб’єктивного юридичного права закріплена в 

Основному Законі України та законодавстві України, що розвиває його 

положення. В тому числі частиною цього національного законодавства 

України є чинні міжнародні документи, згоду на обов'язковість яких надала 

Верховна Рада України.  

Структуру суб’єктивного юридичного права кожного на звернення до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій складає система 
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можливостей, закріплених в національному законодавстві, які відображають і 

його змістову конкретизацію, і зв’язки між ними. При цьому, елементи змісту 

цього права не є раз і на завжди даними, а також не є вичерпними оскільки і 

право кожного на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних 

організацій, і інші конституційні права і свободи людини і громадянина, які є 

гарантією його реалізації і гарантією реалізації яких є досліджуване право, 

розвиваються всередині свого концептуального життя. Крім того, зазнає змін 

контрольна система тих чи інщих міжнародних договорів з прав людини 

(приклад тому – Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод).  

О. Бєляєвська слушно пiдкреслює, що щодо дослiджуваного права слiд 

перш за все встановити властиву для нього типологiю правомочностей, що 

складають його змiст [52, с. 34]. Провомочність є складовою частиною будь-

якого суб'єктивного права. Саме сукупність правомочностей і виражає міру 

дозволеної поведінки в цілому. Встановлення типології правомочностей 

конституційного права кожного після використання всіх національних засобів 

юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій, членом або учасником яких є Україна дозволить виділити 

елементи змісту цього конституційного права. 

Водночас, сьогодні питання типологiї правомочностей має дискусійний 

характер. Так, П. Рабiнович у кожному суб’єктивному правi виокремлює три 

елементи: 1) право на свої дiї (право-поведiнка); 2) право на чужi дiї (право-

вимога); 3) право на забезпечувальнi дiї держави (право-претензiя) [333, с. 79].  

Складові частини суб’єктивного права означають, що суб’єкт власними 

зусиллями досягає бажаного блага; суб’єкт звертається до зобов’язаної у 

правовідносинах особи з вимогою про виконання зобов’язань; суб’єкт 

звертається до юрисдикційних органів за спонуканням до виконання 

обов’язку. 
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Ряд учених у кожному суб’єктивному правi виокремлюють такi чотири 

елементи: 1) можливiсть власних вчинкiв (право-поведiнка); 2) можливiсть 

вимагати певної поведiнки вiд зобов'язаних осiб (право-вимога); 3) можливiсть 

звернутися за пiдтримкою i захистом до держави (право-домагання); 

4) можливiсть користуватися на основi даного права певним благом (право-

користування) [235, с. 20; 514, с. 525-528]. При цьому М. Матузов пiдкреслює, 

що «правомоччя – це дробовi частини суб'єктивного права: у рiзних прав їх 

бiльше або менше ... Зрозумiло, суб'єктивне право може складатися з одного 

правомоччя – тодi вони збiгаються» [234, с. 89]. Не заперечуючи точку зору 

М. Матузова в частині того, що різні права містять різну кількість складових 

частин, тим не менш акцентуємо увагу, що не можна погодитись з тим, що 

структура суб’єктивного права складається з чотирьох вище зазначених 

елементів. Так, об'єктом правовідносин є все те, на що воно спрямовано. Це і 

предмети реального світу, і особисті немайнові блага, і поведінка суб'єктів, а 

також результат цієї поведінки. Право-поведінка і спрямована на досягнення 

цього блага. Правомочність на власні дії означає, що суб’єкт власними 

зусиллями досягає об’єкта – бажаного блага. Можливiсть користуватися на 

основi даного права певним благом є правом-поведінкою. Відтак, бачиться не 

обгрунтованим право-поведінку розділяти на два правомоччя: право-

поведінку і право-користування. 

На переконання В. Корельського та В. Перевалова, змiст суб'єктивного 

права становлять такi правомоччя: 1) право на власнi фактичнi дiї; 2) право на 

юридичнi дiї; 3) право вимагати вiд iншої сторони виконання обов'язку; 

4) право-домагання, тобто право привести в дiю механiзм державного примусу 

(право на примусове виконання обов'язку) [513, с. 342]. У данiй класифiкацiї, 

таким чином, право-вимога i право-користування також об'єднанi в одне 

правомоччя, а право-поведiнка, навпаки, розбите на два самостiйних 

правомоччя – право на юридичнi дiї та право на фактичнi дiї [513, с. 340]. 

Дослiджуючи конституцiйне право на судовий захист, цiй точцi зору опонує 

О. Бєляєвська: «… право на юридичнi дiї та право на фактичнi дiї, якi 



179 
 

виокремлюються В. Корельським та В. Переваловим, охоплюються ширшим 

за своїм обсягом правомоччям – правом на власнi дiї (правом-поведiнкою). 

Розмежування даними авторами права-поведiнки на право на юридичнi дiї та 

право на фактичнi дiї пов'язане, як видається, з тим, що вони видiляють у 

змiстi суб'єктивного права його юридичний i фактичний змiст; пiд юридичним 

змiстом ними розумiється можливiсть певних дiй, пiд фактичним – самi дiї. 

Щодо конституцiйного права особи на судовий захист зазначена теорiя, на 

нашу думку, навряд чи може бути застосовна, оскiльки одна зi специфiчних 

рис цього права полягає в тому, що його юридичний змiст максимально 

наближений до фактичного, оскiльки практично будь-яку юридично значиму 

дiю в рамках реалiзацiї цього права особа має вчинити в певнiй фактичнiй 

(процесуальнiй) формi» [52, с. 35-36]. Тому пiдстав для видiлення в змiстi 

права особи на судовий захист окремих правомочностей на юридичнi дiї i на 

фактичнi дiї вчена не знаходить i переконує, що їх можна об'єднати бiльш 

загальним правомоччям – правом-поведiнкою (правом на власнi дiї) [52, с. 36]. 

Акцентуємо увагу, що суб’єкт досягає власними зусиллями бажаного блага. Ці 

зусилля полягають і в фактичних діях, і в юридичних. У сукупності вони 

становлять правомочність на власні дії. Зміст же правовідносин у 

матеріальному сенсі становить реальна поведінка суб'єктів, а у юридичному – 

сукупність кореспондуючих суб'єктивних прав і юридичних обов'язків. 

Таким чином, суб'єктивне право не обов'язково має включати в себе всi 

перерахованi правомоччя – достатньо, щоб воно включало лише деякi з них, 

слушно висновує К. Штирова [563, с. 23]. Такої ж точки зору, як було 

зазначено вище, дотримується і М. Матузов. 

Щодо права звертатися за захистом своїх прав i свобод до мiжнародних 

судових установ чи до органiв мiжнародних органiзацiй, членом або 

учасником яких є Україна, правомочність на власні дії полягає в тому, що 

особа може самостiйно звертатися за захистом своїх прав i свобод до 

мiжнародних судових установ чи до органiв мiжнародних органiзацiй, членом 

або учасником яких є Україна, а правомочність вимоги – з можливiстю 
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вимагати розгляду вiд них його звернень, тобто з наявнiстю 

правозобов’язаних осiб. 

При цьому в рiзнi iсторичнi перiоди право особи на звернення до 

мiжнародних судових установ чи до органiв мiжнародних органiзацiй 

сприймалось вченими-юристами неоднозначно. Так, для радянської правової 

науки характерним є негативне ставлення до нього: на переконання Б. Манова, 

Г. Тункина, Н. Витрука, С. Черниченко, А. Мовчана, I. Городецкої, це право 

було не ефективним i таким, що передбачало можливiсть зловживань. 

Б. Петранов наголошував, що «…в рамках конкретної дiяльностi у сферi прав 

людини жоден мiжнародний орган не може насправдi приймати рiшення, 

спрямованi на пряме вiдновлення порушених прав iндивiда. Конкретних 

способiв ефективного вiдновлення в правах не передбачено навiть у 

Європейськiй конвенцiї з прав людини» [290, с. 113]. Погодитися з такою 

точкою зору можна лише частково щодо механiзму захисту прав людини в 

рамках ООН. У рамках Ради Європи є низка автономних правозахисних 

механiзмiв, створених Конвенцiєю про захист прав людини i основоположних 

свобод, найбiльш ефективним серед яких є судовий механiзм. Усi iншi 

правозахиснi механiзми Ради Європи є позасудовими i застосовують рiзнi 

засоби монiторингу у сферi прав людини, а саме це: розгляд колективних 

скарг (Європейська соцiальна хартiя); вивчення урядових доповiдей 

(Європейська соцiальна хартiя, Європейська конвенцiя про запобiгання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гiднiсть, поводженню 

чи покаранню, Рамкова конвенцiя про захист нацiональних меншин) та 

проведення iнспекцiй на територiї держав-учасниць (Європейська конвенцiя 

про запобiгання катувань), зазначає В. Кавун [158, с. 13]. Діяльність 

Європейського суду з прав людини підтвердила ефективність конвенційного 

механізму. Виконуючи рішення Суду, держави як виплачують стягувачеві 

відшкодування та вживають додаткових заходів індивідуального характеру, 

так і вживають заходів загального характеру. Мета вжиття заходів загального 

характеру полягає в додержанні державою положень Конвенції про захист 
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прав людини і основоположних свобод, порушення яких було встановлене 

рішенням Європейського суду з прав людини, забезпеченні усунення 

недоліків системного характеру, які лежать в основі виявленого Європейським 

судом з прав людини порушення, усуненні підстав для надходження в 

подальшому до Європейського суду з прав людини індивідуальних заяв проти 

України, спричинених проблемою, яка вже стала предметом розгляду в цій 

міжнародній судовій установі.  

Б. Петранов наводить такий аргумент проти використання права на 

звернення до мiжнародних судових установ чи до органiв мiжнародних 

органiзацiй. На його думку, «надання громадянам держави права звертатися 

безпосередньо до мiжнародних органiв веде до визнання в якiйсь формi 

мiжнародної правосуб'єктностi iндивiда, до розриву об'єктивних кордонiв мiж 

сферами дiї мiжнародного i внутрiшньодержавного права» [290, с. 113]. Цю 

точку зору подiляли й iншi науковцi, пiдкреслюючи, що «вiднесення всiх осiб 

мiжнародного спiвтовариства до суб'єктiв мiжнародного права, по-перше, 

ототожнює мiжнародне i внутрiшньодержавне право, по-друге, поняття 

мiжнародної правосуб'єктностi втрачає свою особливiсть i навiть 

сенс» [236, с. 20]. Бачиться, що надання індивідам права звертатися до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій не призводить до 

ототожнення внутрішньодержавного та міжнародного права, адже особа 

звертається до цих установ та організацій після використання всіх 

національних засобів юридичного захисту. Відтак, тільки якщо 

внутрішньодержавний механізм захисту прав людини є не ефективним – 

застосовується субсидіарний. Утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов'язком держави та відповідних міжнародних 

організацій і міжнародних судових установ. 

Р. Мюллерсон слушно резюмував: «…до останнього часу iснувало рiзко 

негативне ставлення СРСР до скарг iндивiдiв до мiжнародних органiв. Тому 

радянськi автори найчастiше просто iгнорували цi питання, а нерiдко 

викривали їх як винахiд буржуазiї, що мала на метi завуалювати порушення 
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прав людини в захiдних країнах, як спроби втручання у внутрiшнi справи 

держави» [259, с. 112]. Зумовлене це було тим, що завдяки зверненням до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій можливо 

здійснювати моніторинг реальної ситуації щодо забезпечення прав людини і 

основних свобод в державі. 

Вченими країн Захiдної Європи, що не входили до складу 

соцiалiстичного табору, право особи на звернення до мiжнародних судових 

установ чи до органiв мiжнародних органiзацiй розглядалось як невiд’ємне i 

по вiдношенню до країни громадянства особи, i до всього мiжнародного 

спiвтовариства. Г. Лаутерпахт наполягав на iдеї Мiжнародного Суду з прав 

людини, був переконаний, що цей суд мiг би переглядати судовi рiшення та 

законодавчi акти державних органiв [20, с. 287]. М. Московiтц обґрунтовував 

необхiднiсть обмеження державного суверенiтету, пропонував створення 

наднацiональних органiв, що спостерiгали б за стосунками мiж державами та 

їх громадянами [349, с. 16]. 

У рамках теорiї iмплементацiї деякi вченi пiдтримували необхiднiсть 

права на iндивiдуальну петицiю (звернення): «... в рамках будь-якої 

мiжнародної процедури, яка може бути створена, абсолютно необхiдно, щоб 

кожен потерпiлий iндивiд мав безпосереднє право петицiї чи скарги в створенi 

органи», – пiдкреслює К. Штирова [563, с. 24]. 

Вiдтак, обгрунтування самостiйностi суб’єктивного юридичного права 

особи звертатися за захистом своїх прав i свобод до мiжнародних судових 

установ чи до органiв мiжнародних органiзацiй не можливе без розв’язання 

питання про можливостi його безпосередньої реалiзацiї особою. Зокрема, 

необхiдно встановити наявнiсть або вiдсутнiсть мiжнародної 

правосуб’єктностi iндивiда. 

В юридичній науці iснує три пiдходи до вирiшення цього питання: 

1) фiзичнi особи не є i не можуть бути суб’єктами мiжнародного публiчного 

права (I.I. Лукашука С.В. Черниченко, Р. Редслоб, Дж. Шварценбергер та iн.); 

2) фiзичнi особи є основними суб’єктами мiжнародного публiчного права 
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(Г. Кельзен, Л. Дюгi, Г. Краббе та iн.); 3) фiзичнi особи мають обмежену 

мiжнародну правосуб’єктнiсть (Н.В. Захаров, Ю.Л. Решетов, Р.А. Мюллерсон, 

Г. Лаутерпахт, П. Гугенхейм, А. Фердросс, В.А. Карташкин та iн.) [563, с. 27]. 

Наразi мiжнародна правосуб’єктнiсть iндивiда визначається самим 

мiжнародним правом, – виосновує К. Штирова [563, с. 30]. Так, основнi права 

i свободи особи закрiплюють унiверсальнi мiжнароднi договори. Ряд 

мiжнародних договорiв надає iндивiдам право звернення в мiжнародний 

судовий орган [503]. 

Дiйсно, в договiрнiй практицi держав-учасниць ООН пiсля прийняття 

Статуту ООН широке поширення набуває надання iндивiду права звертатися 

до органів ООН з додержання прав людини. Р. Рісдаль підкреслює, що доступ 

iндивiда до мiжнародних установ – відносно нове явище, що свiдчить про 

серйознi змiни в його правовiй природi. Отримуючи самостiйний статус у 

мiжнародних органах, людина має можливiсть незалежно вiд держави 

захищати свої права [349, с. 124]. Грунтуючись на цьому, Р. Рiсдаль висловив 

думку, що, оскiльки приватнi особи можуть iнiцiювати розгляд у 

Європейському судi з прав людини, «їм надано статус суб’єктiв мiжнародного 

права [349, с. 124]. З такою точкою зору погодитись не можна, оскільки 

індивіди не мають ознак суб’єктів міжнародного публічного права.  

Опонуючи цiй точцi зору, С.В. Черниченко зазначає, що «сам по собi 

такий доступ не перетворює їх у суб’єктiв мiжнародного права, а означає лише 

те, що учасники вiдповiдного договору беруть на себе взаємне зобов’язання 

забезпечити цей доступ наявними в їх розпорядженнi правовими та 

органiзацiйними засобами [237, с. 65]. Самі ж індивіди не стають стороною 

міжнародного договору. 

Закрiплений унiверсальними i регiональними мiжнародними договорами 

механiзм захисту прав людини дозволяє iнiцiювати процедуру розгляду 

повідомлення окремої особи або груп осіб про порушення державами-

учасницями конвенційних норм, або процедуру розслiдування відповідними 

органами міжнародних організацій або відповідними договірними органами 
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контролю за дотриманням того або іншого міжнародного договору з прав 

людини, учасником якого є держава і юрисдикцію якого вона визнала, без 

згоди держави на їх проведення. Винесення ж рiшень такими мiжнародними 

судовими установами та органами міжнародних організацій має сприяти 

вдосконаленню законодавства і правозастосовної практики держав.  

Прикладом такого впливу є Україна. Верховний Суд України у рiшеннi 

вiд 14 липня 2005 року у справi щодо виконання рiшення Мельниченко проти 

України звернув увагу на Рекомендацiю NR(2004)5 Комiтету мiнiстрiв 

державам-членам щодо перевiрки законопроектiв, iснуючих законiв та 

адмiнiстративної практики на вiдповiднiсть стандартам, викладеним в 

Європейськiй конвенцiї з прав людини: «Так, у пунктах 3, 25 додатка до цих 

рекомендацiй зазначено, що головною передумовою ефективного захисту 

Конвенцiєю прав людини в Європi є застосування Конвенцiї державами в 

їхньому правопорядку в свiтлi прецедентної практики Суду. Це, передусiм, 

передбачає приведення державами законiв та адмiнiстративної практики у 

вiдповiднiсть iз Конвенцiєю. Коли рiшення Суду безпосередньо стосується 

держави, вона зобов’язана на пiдставi статтi 46 вжити необхiдних заходiв для 

його виконання, а коли це потрiбно, негайно вжити необхiдних заходiв, аби 

змiнити закони та адмiнiстративну практику з метою їх узгодження з 

Конвенцiєю» [557, с. 356-357]. Отже, держава зобов’язана вжити заходи 

загального характеру. Ними є такі: внесення змін до чинного законодавства та 

практики його застосування; внесення змін до адміністративної практики; 

забезпечення юридичної експертизи законопроектів; забезпечення  

професійної підготовки з питань вивчення Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини; інші 

заходи. 

Таким чином, як справедливо зазначає В.А. Карташкiн, iндивiд усе бiльш 

активно «вторгається» в мiжнародне право та навiть у низцi випадкiв бере 

участь у процесах забезпечення мiжнародних стандартiв у галузi прав 



185 
 

людини [275, с. 489-493]. При цьому акцентуємо увагу, що суб’єктом 

міжнародного права не дивлячись на таке «вторгнення» індивід не стає. 

Вiдзначаючи наявнiсть у фiзичних осiб окремих правомочностей з участi 

в мiжнародно-правових вiдносинах, не можна, заперечувати їх статус як 

суб’єктiв мiжнародного права, стверджує Н.В. Захарова, адже 

«правосуб’єктнiсть особа набуває незалежно вiд величини кола 

правовiдносин, у яких вона бере участь або може брати участь. Досить 

наявностi одного такого правовiдношення, щоб набути 

правосуб’єктнiсть» [147, с. 114]. Ця точка зору вбачається дискусійною, адже 

оскільки відповідно до ч. 5 ст. 55 Конституції України кожен має право після 

використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за 

захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи 

до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є 

Україна, то суб’єкт власними зусиллями досягає бажаного блага 

(правомочність на власні дії) та/або звертається до зобов’язаної у 

правовідносинах особи з вимогою про виконання зобов’язань (правомочність 

вимоги). Правомочність же на власні дії і правомочність вимоги є складовими 

частинами суб’єктивного права на звернення до міжнародних судових установ 

та міжнародних організацій. Водночас, вони не означають, що індивід 

автоматично стає учасником міжнародно-правових відносин. Він не має ознак 

суб’єкта міжнародного публічного права. 

Специфiка права на звернення до мiжнародних судових установ або до 

органiв мiжнародних органiзацiй зумовлює невключення до нього елемента 

права-претензiї. Справдi, право-претензiя визначається як можливiсть вдатись 

до заходiв державного примусу в разi невиконання iншою стороною свого 

обов’язку [234, с. 84]. Основною метою державного примусу є змiцнення 

режиму законностi й правопорядку в державi, усебiчна охорона прав i 

законних iнтересiв особи, суспiльства та держави. В.Г. Розенфельд та 

В.В. Серьогiна видiляють такi ознаки державного примусу: 1) примус завжди є 

специфiчною формою правозастосовної дiяльностi спецiально уповноважених 
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на те органiв держави, посадових осiб; 2) примус є зовнi психiчним i фiзичним 

впливом на свiдомiсть та поведiнку суб’єктiв; 3) примус супроводжується 

заподiянням суб’єкту правообмежень, що мають негативний для нього 

характер i нерiдко пов’язанi з покладанням на правопорушника додаткових 

правообмежувальних обов’язкiв; 4) фактичною пiдставою застосування 

примусових заходiв є скоєне правопорушення, а також виникнення iнших, не 

бажаних для держави й суспiльства, наслiдкiв; 5) застосування примусових 

заходiв здiйснюється у визначенiй законом процесуальнiй формi; 6) пiд метою 

правового примусу розумiється кiнцевий результат, якого держава прагне 

досягти за допомогою застосування його заходiв [490, с. 95]. 

У розглянутому нами суб’єктивному юридичному правi стороною, на яку 

покладається обов’язок прийняти та розглянути звернення iндивiда, є 

міжнародна судова установа або орган міжнародної організації чи договірний 

орган контролю за дотриманням норм міжнародного договору з прав людини. 

Цiлком природно, що в разi невиконання ними цього обов’язку застосування 

до них заходiв примусу з боку однiєї з держав є неможливим, оскiльки 

«державний примус безпосередньо пов’язаний iз феноменом державної влади, 

у «вiданнi» якої перебувають економiчнi ресурси, армiя, мiлiцiя, податкова 

служба, виправнi установи, митнi органи тощо, що мають правовi й 

органiзацiйнi можливостi для реалiзацiї примусових заходiв». У мiждержавних 

вiдносинах цi механiзми зазвичай не працюють. Теоретично про 

правомочнiсть права-претензiї в структурi суб’єктивного права на звернення 

до мiжнародних судових установ чи до органiв мiжнародних органiзацiй 

можна було б говорити щодо можливостi вдатись до заходiв мiжнародно-

правового примусу в разi невиконання iншою стороною свого обов’язку. 

Проте практично такi механiзми нинi вiдсутнi. Крiм того, саме поняття 

мiжнародно-правового примусу в мiжнародному правi є мало розробленим, як 

пiдкреслює К.П. Штирова [563, с. 27]. 

Що ж стосується останнього з основних елементiв, якi зазвичай 

включаються до суб’єктивного юридичного права (права-користування), то у 
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випадку з аналiзованим правом право-поведiнка включає в себе також право-

користування, оскiльки правомiрна поведiнка iндивiда в цьому разi 

безпосередньо пов’язана з використанням права [234, с. 35]. Крім того, 

оскільки правомочність на власні дії означає, що суб’єкт власними зусиллями 

досягає бажаного блага, а об’єктом правовідносин є не тільки предмети 

реального світу, особисті немайнові блага, а й поведінка суб'єктів та результат 

цієї поведінки, то правомочність на власні дії включає в себе і право-

користування. 

При цьому необхiдно зазначити, що право на звернення до мiжнародних 

судових установ або до органiв мiжнародних органiзацiй, не включаючи 

правомочностi домагання, сприяє захисту iнших конституцiйних прав людини 

і основних свобод. 

Викладене дає змогу зробити висновок, що право кожного звертатися за 

захистом своїх прав i свобод до мiжнародних судових установ чи до органiв 

мiжнародних органiзацiй, членом або учасником яких є Україна, включає в 

себе двi правомочностi: право-поведiнку та право-вимогу. 

Захисний механiзм, встановлений мiжнародними документами, є 

субсидiарним щодо нацiональних систем захисту прав людини. 

В.А. Карташкiн слушно наголошує: «Комiтет з прав людини <…> не 

розглядає жодних повiдомлень вiд окремих осiб доти, доки не впевниться, що 

ця особа вичерпала всi доступнi внутрiшнi засоби правового захисту, i це 

питання не обговорюється вiдповiдно до другої процедури мiжнародного 

розгляду чи врегулювання» [162, с. 45]. Такаж умова прийняття і розгляду 

повідомлень від окремих осіб, які твердять, що вони є жертвами порушень 

якогось із прав, викладених у відповідному міжнародному договорі, 

Комітетом з ліквідації дискримінації щодо жінок, Комітетом з економічних, 

соціальних і культурних прав, Комітетом з ліквідації расової дискримінації. 

Пункт 1 ст. 35 Конвенцiї про захист прав людини i основоположних 

свобод надає нацiональним органам, насамперед судам, такi можливостi: 

запобiгти стверджуваним заявником порушенням Конвенцiї; виправити 
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стверджуванi заявником порушення Конвенцiї до того, як вiдповiднi скарги 

буде подано до Суду. У пiлотному рiшеннi «Каверзiн проти України», яке 

отримало статус остаточного 15 серпня 2012 р. [351], Європейський суд iз 

прав людини зазначив, що вичерпанню пiдлягають лише тi засоби юридичного 

захисту, якi у вiдповiдний час є ефективними й доступними як теоретично, так 

i практично. Зокрема, такi засоби юридичного захисту мають бути спроможнi 

забезпечити виправлення ситуацiї, щодо якої було подано скарги заявника, а 

також достатнi шанси на успiх. 

Загальновiдомо, що закрiплення в нацiональному законодавствi 

юридичних засобiв захисту прав людини зумовлює закономiрне питання про 

те, чи є цi засоби дiєвими, ефективними. Твердження, що проблема 

ефективностi юридичних засобiв у юриспруденцiї є ключовою, мабуть, не 

викликає сумнiву, як слушно зазначає О.I. Наливайко [262, с. 5]. Адже вся 

iсторiя права фактично є iсторiєю перевiрки ефективностi його впливу на 

суспiльнi вiдносини [148, с. 87]. 

Саме тому вiтчизняна юридична наука свого часу зосередила значну 

увагу на дослiдженнi загальної теорiї ефективностi правового регулювання, 

насамперед ефективностi правової норми. Спецiальнi дослiдження 

проводились i в галузевих юридичних науках [150, с. 28-36; 559, с. 98-103; 

288, с. 96-104; 159, с. 41-47 ]. Ґрунтовнi розробки в межах цiєї теорiї, 

безперечно, повиннi максимально враховуватись також пiд час дослiдження 

ефективностi юридичних засобiв захисту прав людини. 

З iншого боку, проблема ефективностi нацiональних засобiв захисту прав 

людини завжди розглядається Європейським судом iз прав людини в процесi 

застосування ним, зокрема, ст. 13 Конвенцiї; ця мiжнародно-правова норма 

закрiплює право людини саме на ефективний нацiональний засiб правового 

захисту. 

У ст. 13 Конвенцiї вказано: «Кожен, чиї права та свободи, визнанi в цiй 

Конвенцiї, було порушено, має право на ефективний засiб юридичного захисту 

в нацiональному органi, навiть якщо таке порушення було вчинене особами, 
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якi здiйснювали свої офiцiйнi повноваження». Зазначена норма прямо виражає 

обов’язок держави, передбачений ст. 1 Конвенцiї, захищати права людини 

насамперед у межах власної правової системи. Таким чином, ця стаття 

вимагає вiд держав застосування нацiонального засобу юридичного захисту, 

який забезпечуватиме вирiшення по сутi поданої за Конвенцiєю 

«небезпiдставної скарги» та надання вiдповiдного вiдшкодування [394]. 

Змiст зобов’язань Договiрних держав за ст. 13 Конвенцiї залежить вiд 

характеру поданої заявником скарги, а «ефективнiсть» засобу юридичного 

захисту в значеннi цiєї статтi не залежить вiд визначеностi сприятливого для 

заявника результату. Водночас засiб юридичного захисту, якого вимагає ст. 13 

Конвенцiї, має бути «ефективним» як iз практичної, так i з правової позицiї, 

тобто таким, що або запобiгає стверджуваному порушенню чи його 

повторенню в подальшому, або забезпечує адекватне вiдшкодування за те чи 

iнше порушення, яке вже вiдбулося. При цьому в справах «Кудла проти 

Польщi» та «Вассерман проти Росiї» [263] Суд зазначив, що «навiть якщо 

окремий засiб юридичного захисту сам по собi не задовольняє вимоги ст. 13, 

задоволення її вимог може забезпечуватися за допомогою сукупностi засобiв 

юридичного захисту, передбачених нацiональним законодавством». 

При цьому Суд вказує на систематичне недотримання Україною свого 

обов’язку iз запровадження у зв’язку iз цим ефективного засобу юридичного 

захисту, що становить системну проблему, посилаючись на декiлька справ, у 

яких порушувались аналогiчнi питання та в яких Суд уже постановив рiшення, 

що набули статусу остаточних («Свiнтицький i Гончаров проти України» вiд 4 

жовтня 2005 р.; «Тiщенко проти України» вiд 25 вересня 2008 р. та ін.). 

Щодо скарг про невиконання рiшень нацiональних судiв Суд уже надав 

широке тлумачення вимогам ст. 13 Конвенцiї в низцi рiшень. Зокрема, вiн 

вказав: «Якщо йдеться саме про справи стосовно тривалостi проваджень, 

найефективнiшим рiшенням є запровадження засобу, який прискорював би 

провадження та не допускав би надмiрно тривале провадження в справi» 

(рiшення в справах «Бурдов проти Росiйської Федерацiї (№ 2)» та «Скордiно 
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проти Iталiї (№ 1)» [424]). У рiшеннi в справi «Метаксас проти Грецiї» Суд 

зазначив: «Так само в справах про невиконання судових рiшень будь-який 

засiб юридичного захисту, який дає можливiсть запобiгти порушенню шляхом 

забезпечення вчасного виконання рiшення, є загалом найцiннiшим. Однак 

якщо судове рiшення винесене проти держави й на користь фiзичної особи, то 

вiд такої особи в принципi не варто вимагати використання таких засобiв: 

тягар виконання такого рiшення покладається переважно на органи влади, 

яким необхiдно використати всi засоби, передбаченi в нацiональнiй правовiй 

системi, щоб прискорити процес виконання рiшення та не допустити таким 

чином порушення Конвенцiї». 

До того ж Суд пiдкреслив, що держави можуть також визнати за 

необхiдне запровадити лише компенсаторний засiб юридичного захисту, 

подбавши про те, щоб такий засiб не вважався неефективним. Якщо такий 

компенсаторний засiб юридичного захисту передбачається в нацiональнiй 

правовiй системi держави, Суд має залишити державi бiльш широкi межi 

свободи розсуду, щоб дати їй можливiсть органiзувати порядок використання 

такого засобу в спосiб, що враховує специфiку її власної правової системи й 

традицiй, а також iснуючий у цiй країнi рiвень життя. Суд, однак, 

зобов’язаний переконатись у тому, що спосiб, у який тлумачиться й 

застосовується вiдповiдний нацiональний закон, приводить до наслiдкiв, 

сумiсних iз принципами Конвенцiї з позицiї тлумачення їх у свiтлi практики 

Суду (рiшення в справi «Скордiно проти Iталiї (№ 1)»). 

Отже, критерiями ефективностi нацiонального засобу юридичного 

захисту щодо невиконання чи затримок у виконаннi рiшень нацiональних 

судiв є вимоги, що позов про вiдшкодування має бути розглянутий упродовж 

розумного строку, а норми права стосовно судових витрат не повиннi 

покладати надмiрний тягар на сторону, яка подає позов, якщо її позов 

обґрунтований. 

У рiшеннi в однiй iз перших справ проти України щодо питання наявностi 

ефективних засобiв юридичного захисту стосовно скарг на тривале 
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невиконання судових рiшень – «Войтенко проти України» – Уряд України 

посилався на те, що заявник мав можливiсть оскаржити бездiяльнiсть чи 

упущення з боку державної виконавчої служби й Державного казначейства та 

вимагати вiдшкодування заподiяної йому матерiальної й моральної шкоди. 

Проте Суд звернув увагу, що в цiй справi боржником є державний орган, i 

виконання рiшення, винесеного проти нього, можливе (як показують 

матерiали справи) лише в разi, якщо держава передбачить i визначить на такi 

цiлi вiдповiднi кошти в Державному бюджетi України шляхом здiйснення 

необхiдних законодавчих заходiв. Факти ж справи свiдчили про те, що 

протягом усього перiоду, який розглядається, виконання вiдповiдного 

судового рiшення затримувалося саме через вiдсутнiсть законодавчих заходiв, 

а не через неналежне виконання державними виконавцями своїх обов’язкiв. 

Тому заявниковi не можна дорiкати за те, що вiн не iнiцiював провадження 

проти державного виконавця. На переконання Суду, згiдно з доводами Уряду 

не було жодних порушень у тому, яким чином здiйснювалось виконавче 

провадження державною виконавчою службою та Державним казначейством. 

За цих обставин Суд дiйшов висновку, що заявник не був зобов’язаний 

вдаватись у подальшому до засобу юридичного захисту, на який посилався 

Уряд України, а також нагадав про свої висновки щодо аргументу Уряду 

України стосовно нацiональних засобiв юридичного захисту. З таких же 

мiркувань Європейський суд iз прав людини визнав, що заявник не мав 

ефективного засобу юридичного захисту, як цього вимагає ст. 13 Конвенцiї, 

який забезпечив би вiдшкодування шкоди, спричиненої затримкою в 

провадженнi, про яке йдеться, та дiйшов висновку, що мало мiсце порушення 

цього положення. 

У справi «Юрiй Миколайович Iванов проти України» Суд зазначив: 

«Незважаючи на сприятливий для заявника результат провадження, яке вiн 

iнiцiював проти державної виконавчої служби, воно не дало йому змогу 

попередити або виправити порушення п. 1 ст. 6 Конвенцiї та ст. 1 Першого 

протоколу, згодом виявленi Судом у його справi. Хоча фактом є те, що 
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остаточним рiшенням вiд 29 липня 2003 року суд визнав державну виконавчу 

службу винною в затягуваннi виконавчого провадження за рiшенням вiд 

22 серпня 2001 року та зобов’язав її виплатити заявниковi вiдшкодування, це 

не покращило ситуацiю, оскiльки провадження з виконання рiшення вiд 22 

серпня 2001 року завершено не було та навiть не було прискорено, а 

вiдшкодування, призначене рiшенням вiд 29 липня 2003 року, залишилось 

невиплаченим. Отже, Суд визнає, що в справi, яка розглядається, мало мiсце 

порушення ст. 13 Конвенцiї». 

При цьому Суд не бачив пiдстав не погоджуватися з Урядом України в 

тому, що причина затримок у виконаннi остаточних рiшень нацiональних 

судiв полягає в iснуваннi низки рiзних дисфункцiй у правовiй системi України. 

Зокрема, Європейський суд iз прав людини нагадав свої висновки за п. 1 ст. 6 

Конвенцiї та ст. 1 Першого протоколу в цiй справi, а саме що затримки у 

виконаннi рiшень, винесених на користь заявника, були спричиненi 

поєднанням певних факторiв, таких як брак бюджетних коштiв, бездiяльнiсть 

iз боку державних виконавцiв i недолiки в нацiональному законодавствi. 

Суд пiдтвердив такий висновок пiд час розгляду справ, у яких 

порушувалось аналогiчне питання: у п. п. 18–20 рiшення в справi «Гаркуша 

проти України» вiд 13 грудня 2005 р. [370]; у п. п. 27 i 36 рiшення в справi 

«Михайлова та iншi проти України» вiд 15 червня 2006 р. [401]; у п. п. 13, 14, 

23 рiшення в справi «Раїса Тарасенко проти України» вiд 7 грудня 

2006 р. [413]; у п. п. 18–20 рiшення в справi «Пiвненко проти України» вiд 12 

жовтня 2006 року, № 36369/04 [408]. 

Таким чином, один iз критерiїв ефективностi нацiонального засобу 

юридичного захисту щодо невиконання чи затримок у виконаннi рiшень 

нацiональних судiв полягає в тому, що призначене вiдшкодування має бути 

виплачене без зволiкань. 

В iнших справах, у яких порушуються аналогiчнi питання, заявники не 

мали змоги домогтися вчасної виплати присудженого судом вiдшкодування 

через невжиття органами влади певних бюджетних заходiв або через 
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запровадження заборони на арешт i продаж майна, що належить 

пiдприємствам, якi перебувають у державнiй власностi чи контролюються 

державою (рiшення в справах «Ромашов проти України» вiд 27 липня 

2004 р. [415], «Дубенко проти України» вiд 11 сiчня 2005 р. [373] та «Козачек 

проти України» вiд 7 грудня 2006 р. [392]). 

Тому процесуальнi норми щодо позову про вiдшкодування мають 

вiдповiдати принципу справедливостi, гарантованому ст. 6 Конвенцiї. 

У справах «Скордiно проти Iталiї (№ 1)» та «Вассерман проти Росiйської 

Федерацiї (№ 2)» [363] Суд зазначив, що у випадках, коли йдеться про 

вiдшкодування матерiальної шкоди, нацiональнi суди мають явно кращi 

можливостi визначати наявнiсть такої шкоди та її розмiр. Проте iнша ситуацiя 

складається, коли йдеться про моральну шкоду. Iснує обґрунтована й водночас 

спростовна презумпцiя, що надмiрно тривале провадження даватиме пiдстави 

для вiдшкодування моральної шкоди. Суд вважає таку презумпцiю особливо 

незаперечною в разi надмiрної затримки у виконаннi державою винесеного 

проти неї судового рiшення, оскiльки недотримання державою свого 

зобов’язання з повернення боргу пiсля того, як заявник, пройшовши через 

судовий процес, домiгся успiху, неминуче викликатиме в нього почуття 

розпачу. При цьому розмiр вiдшкодування не має бути нерозумним порiвняно 

з розмiром вiдшкодувань, призначених Судом в аналогiчних справах. 

Проведений аналiз практики Європейського суду з прав людини дав 

змогу виявити такi основнi критерiї ефективностi нацiонального засобу 

юридичного захисту щодо невиконання чи затримок у виконаннi рiшень 

нацiональних судiв, який має бути запроваджено в правову систему України 

як країни – учасницi Ради Європи: 1) позов про вiдшкодування матерiальної 

та/або моральної шкоди має бути розглянутий упродовж розумного строку; 

2) призначене вiдшкодування матерiальної та/або моральної шкоди має бути 

виплачене без зволiкань i, як правило, не пiзнiше 6 мiсяцiв iз дня, коли 

рiшення про його призначення набирає законної сили; 3) процесуальнi норми 

стосовно позову про вiдшкодування матерiальної та/або моральної шкоди 
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мають вiдповiдати принципу справедливостi, гарантованому ст. 6 Конвенцiї; 

4) норми щодо судових витрат не повиннi покладати надмiрний тягар на 

сторону, яка подає позов, якщо її позов обґрунтований; 5) розмiр 

вiдшкодування матерiальної та/або моральної шкоди не має бути нерозумним 

порiвняно з розмiром вiдшкодувань, призначених Судом в аналогiчних 

справах. 

Як уже зазначалося, серед засобiв захисту прав i свобод людини й 

громадянина, на переконання О. Кучинської, особливо вiдповiдальне та 

ефективне значення надається суду [211, с. 8]. Рiшення суду як найважливiший акт 

правосуддя покликане забезпечити захист гарантованих Конституцiєю України 

прав i свобод людини та здiйснення проголошеного Конституцiєю України 

принципу верховенства права. У зв’язку iз цим суди повиннi неухильно 

дотримуватись вимог про законнiсть та обґрунтованiсть рiшення в справi [320]. 

Таким чином, реалiзацiя права на звернення за захистом своїх прав i 

свобод до мiжнародних судових установ можлива лише за дотримання таких 

умов: має мiсце порушення прав чи свобод, якi передбаченi мiжнародним 

документом, що є частиною нацiонального законодавства держави; особа 

офiцiйно зверталась до вiдповiдних державних органiв чи її посадових осiб за 

захистом своїх прав i свобод та використала при цьому всi нацiональнi засоби 

юридичного захисту, проте не досягла своєї мети; предметом iндивiдуальної 

скарги є правовiдносини мiж особою та державою, якi виникли пiсля того, як 

мiжнародний документ став частиною нацiонального законодавства країни; 

жертвою порушення прав людини є особа (фiзична), група осiб (двi й бiльше) 

або неурядова органiзацiя; право на звернення до мiжнародних судових 

установ жертва порушення права людини має реалiзувати протягом певного 

строку з дня прийняття остаточного рiшення в справi на нацiональному рiвнi. 

Розгляд справи міжнародною судовою установою чи органом 

міжнародної організації або договірним органом контролю за дотриманням 

норм відповідного міжнародного договору з прав людини не виключає 

дружнього врегулювання спору на основі поваги до прав людини. Так, 
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Комітет з економічних, соціальних і культурних прав надає свої добрі послуги 

відповідним сторонам для цілей дружнього врегулювання на основі поваги до 

зобов'язань, викладених у Пакті. Європейський суд з прав людини на будь-

якій стадії провадження може надати себе у розпорядження заінтересованих 

сторін для забезпечення дружнього врегулювання спору на основі поваги до 

прав людини, як їх визначає Конвенція та протоколи до неї (ст. 39 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод).  

Більше того, щодо розгляду справ Європейським судом з прав людини 

пріорітетність такої практики у справах, подібних до вже розглянутих, 

підкреслюється Комітетом Міністрів Ради Європи в Резолюції Res (2002)59 

щодо практики дружнього врегулювання від 18 грудня 2002 р. [343], а також в 

таких міжнародних документах високого рівня: Інтерлакенська декларація від 

19 лютого 2010 р. [155], Декларації про майбутнє Європейського суду з прав 

людини від 27 квітня 2011 р. [109], Брайтонська декларація від 20 квітня 

2012 р. [65], Брюсельська декларація від 27 вересня 2015 р. [68]. При цьому, 

процедура дружнього врегулювання спору не застосовується до таких з них: 

1) має місце порушення фундаментальних питань дотримання положень 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; 2)  необхідним є 

внесення змін до правових систем держав-учасниць міжнародного договору. 

Отже, можливість дружнього врегулювання спору за умови дотримання 

уповноваженим суб’єктом закріплених у відповідному міжнародному акті 

умов є одним з елементів змісту конституційного права кожного звертатися за 

захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи 

до відповідних органів міжнародних організацій. 

Рiшення мiжнародної судової установи, яке набуло статусу остаточного, 

має бути виконане державою – порушницею прав людини. Так, мiжнародний 

нагляд за виконанням державами-порушницями рiшень Європейського суду з 

прав людини, якi отримали статус остаточного, здiйснює Комiтет Мiнiстрiв 

Ради Європи (п. 2 ст. 46 Конвенцiї про захист прав людини i основоположних 

свобод). Здiйснюючи такий нагляд, Комiтет Мiнiстрiв Ради Європи виступає 
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не як статутний орган Ради Європи, а як конвенцiйний iнститут. Його 

повноваження саме як конвенцiйного iнституту закрiплює Конвенцiя про 

захист прав людини i основоположних свобод. Цi повноваження не закрiплено 

за ним Статутом Ради Європи. При цьому нiщо в Конвенцiї не стоїть на 

перешкодi повноваженням Комiтету Мiнiстрiв, наданим йому Статутом Ради 

Європи (ст. 52 Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод). 

Застосування параграфа 2 ст. 46 Конвенцiї здiйснюється вiдповiдно до 

Правил, прийнятих Комiтетом Мiнiстрiв Ради Європи 10 сiчня 2001 р. на 736-

му засiданнi Заступникiв Мiнiстрiв [302]. 

В iсторiї здiйснення Комiтетом Мiнiстрiв Ради Європи мiжнародного 

нагляду за виконанням державами-порушницями рiшень Європейського суду з 

прав людини, якi отримали статус остаточного, мали мiсце спроби держав 

обмежити тлумачення обсягу його контрольних повноважень, наприклад 

повноваження з розгляду питання про те, чи було здiйснено державою-

вiдповiдачем загальнi заходи для запобiгання новим порушенням, подiбним до 

тих, якi були виявленi, або для призупинення продовження порушень. 

Прикладом слугує виконання рiшення Європейського суду з прав людини в 

справi «Льойдiк, Белкацем i Коч проти ФРН» вiд 28 листопада 1978 р. [397]. 

При цьому уряд ФРН виходив iз того, що Конвенцiя передбачає 

повноваження Комiтету Мiнiстрiв у сферi нагляду за дiями держави лише 

щодо вiдновлення положення заявника (тобто iндивiдуальних заходiв, а не 

загальних заходiв для запобiгання новим порушенням, подiбним до тих, якi 

були виявленi, або для призупинення продовження порушень). У резолюцiї 

щодо цiєї справи Комiтет Мiнiстрiв зазначив, що вiн виконав свої 

зобов’язання вiдповiдно до ст. 54 Конвенцiї про захист прав людини і 

основоположних свобод (старий текст Конвенцiї), «пересвiдчившись в 

iснуючiй ситуацiї» щодо законодавства ФРН у сферi, яка стосується рiшення 

Суду. Посилання на загальнi заходи для запобiгання новим порушенням, 

подiбним до тих, якi були виявленi, або для призупинення продовження 

порушень, вжитi урядом, свiдчать про те, що Комiтет Мiнiстрiв Ради Європи 
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може й самостiйно вивчати характер законодавчих змiн, якщо це необхiдно, а 

не звужує свої контрольнi повноваження до вивчення лише iнформацiї, яка 

надається державою. 

Пiсля того, як зацiкавлена держава здiйснила всi необхiднi заходи для 

виконання постанови, Комiтет Мiнiстрiв має прийняти резолюцiю про те, що 

його функцiї, вiдповiдно до параграфа 2 ст. 46 Конвенцiї, виконано. 

Четвертий рiвень забезпечення прав людини європейської системи 

захисту прав людини становить виконання. У п. 1 ст. 46 Конвенцiї про захист 

прав людини i основоположних свобод iдеться: «Високi Договiрнi Сторони 

зобов’язуються виконувати остаточнi рiшення Суду в будь-яких справах, у 

яких вони є сторонами». 

Держави – члени Ради Європи можуть приймати нормативно-правовi 

акти, якi регулюють вiдносини, що виникають у зв’язку з обов’язком держави 

виконати рiшення Європейського суду з прав людини в справах проти неї. 

Наприклад, Україною 23 лютого 2006 р. було прийнято Закон України «Про 

виконання рiшень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» [312]. 

Що стосується виконання рiшень Європейського суду з прав людини в 

частинi загальних заходiв, зокрема змiн у нацiональному законодавствi, то це, 

як правило, зумовлює складнiсть їх виконання. Наслiдком цього є значнi 

затримки їх виконання. Наприклад, владi Бельгiї знадобилося майже 8 рокiв 

для внесення змiн у законодавство у сферi встановлення батькiвства у зв’язку 

з рiшенням Суду в справi «Маркс проти Бельгiї» вiд 13 червня 1979 р. [399]. 

Це рiшення вважається одним iз найрадикальнiших у планi критичної оцiнки 

Європейським судом iз прав людини нацiонального законодавства. У його 

п. 42 вказано: «Суд звертає увагу на те, що до його завдань належить 

ухвалення рiшення лише за деякими аспектами процедури визнання 

материнства щодо «незаконних» дiтей у межах бельгiйського законодавства. 

Вiн не виключає того, що судове рiшення з питання порушення Конвенцiї за 

одним iз напрямiв може зробити бажаною або необхiдною реформу 
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законодавства за iншими напрямами, якi не є предметом розгляду в цiй справi. 

Державi-вiдповiдачу, i лише їй, належить вжити необхiдних iз її точки зору 

заходiв для забезпечення логiчностi й послiдовностi норм свого нацiонального 

законодавства». 

Доки тривала реформа сiмейного й спадкового права в Бельгiї, 

нацiональнi суди, у тому числi й Касацiйний суд, керувались у своїй роботi 

старими нормами законодавства. Це призвело до прийняття через 12 рокiв 

пiсля рiшення в справi «Маркс проти Бельгiї» Європейським судом iз прав 

людини рiшення в справi «Веймаєр проти Бельгiї» вiд 29 листопада 

1991 р. [364]. У ньому було визнано продовження порушення Бельгiєю 

Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод та прийнято 

рiшення, схоже зi справою «Маркс проти Бельгiї» вiд 13 червня 1979 р. 

Iстотнi затримки також мали мiсце в процесi виконання рiшень 

Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточних, у таких 

справах: «Спорронг i Лонрот проти Швецiї» вiд 23 вересня 1982 р. [424] – 6 

рокiв; «Норрiс проти Iрландiї» вiд 26 жовтня 1988 р. [406] – 4 роки. 

У разi, якщо держава не встигає внести вiдповiднi змiни до нацiонального 

законодавства, Комiтет Мiнiстрiв самостiйно може вивчити характер 

законодавчих змiн, якщо це необхiдно, i подовжити термiн виконання 

рiшення. Наприклад, у рiшеннi в справi «Юрiй Миколайович Iванов проти 

України», що набуло статусу остаточного 15 сiчня 2011 р., говориться: «З 

посиланням на ст. 46 Конвенцiї Європейський суд iз прав людини наголошує, 

що в цiй справi йдеться про двi проблеми, якi знову повторюються: 

довготривале невиконання рiшень нацiональних судових iнстанцiй та 

вiдсутнiсть на нацiональному рiвнi ефективних засобiв юридичного захисту, 

якi дали б змогу виправити таке порушення. Цi проблеми були причиною 

найбiльш частих порушень Конвенцiї, що за час iз 2004 року було визнано 

Європейським судом iз прав людини в понад 300 справах проти України. Ця 

справа свiдчить про те, що такi проблеми залишаються невирiшеними, 

незважаючи на чiткi рiшення Європейського суду з прав людини, у яких вiд 
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України вимагається вжити вiдповiдних заходiв, щоб розв’язати цю проблему. 

З огляду на приблизно 1 400 заяв, поданих проти України, якi тепер 

перебувають на розглядi в Судi та порушують тi ж питання, Суд доходить 

висновку, що практика, представлена в Українi, несумiсна з Конвенцiєю, та 

одноголосно постановляє: Україна повинна запровадити до своєї правової 

системи не пiзнiше, нiж через рiк пiсля того, як це рiшення стане остаточним, 

ефективний засiб, який забезпечить адекватне й достатнє вiдшкодування в разi 

невиконання або ж виконання iз затримкою нацiональних судових 

рiшень» [436; 288; 353]. 

На виконання зазначеного рiшення Мiнiстерством юстицiї України було 

розроблено проект Закону України «Про гарантiї держави щодо виконання 

рiшень суду», який 14 сiчня 2011 р. подано Урядом на розгляд Верховної Ради 

України. З огляду на заходи, вжитi державою на виконання рiшення «Юрiй 

Миколайович Iванов проти України», за клопотанням Мiнiстерства юстицiї 

України Європейський суд iз прав людини продовжив строк виконання 

пiлотного рiшення до 15 липня 2011 р., про що повiдомив листом вiд 21 сiчня 

2011 р. 

Комітет Міністрів Ради Європи в своїй Рекомендації N R(2000)2 

державам-членам «Щодо повторного розгляду або поновлення провадження у 

певних справах на національному рівні після прийняття рішень Європейським 

судом з прав людини» від 19 січня 2000 р. зазначає, що практика здійснення 

нагляду за виконанням рішень Суду показала, що повторний розгляд справи 

або відновлення провадження виявилися за певних обставин найбільш 

ефективними – якщо не єдиними – засобами досягнення restitutio in integrum. 

Комітет Міністрів Ради Європи закликав Договірні Сторони, зокрема, до 

перегляду своїх національних правових систем з метою забезпечення 

адекватних можливостей повторного розгляду справи, включаючи поновлення 

провадження, у випадках, коли Суд визнав порушення Конвенції особливо: 

1) коли потерпіла сторона і далі зазнає значних негативних наслідків рішення, 

ухваленого на національному рівні, – наслідків, щодо яких справедлива 
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сатисфакція не була адекватним засобом захисту і які не можна виправити 

інакше ніж через повторний розгляд або поновлення провадження; 2) коли 

рішення Суду спонукає до висновку, що a) оскаржене рішення національного 

суду суперечить Конвенції по суті, або б) в основі визнаного порушення 

лежали суттєві процедурні помилки чи недоліки, які ставлять під серйозний 

сумнів результат оскарженого провадження на національному рівні [346].  

В п. 34 рішення у справі «Бочан проти України» Європейський суд з прав 

людини повторно зазначив, що у його рішеннях висновки про порушення є 

головним чином декларативними, та що за статею 46 Конвенції Високі 

Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточні рішення Суду в усіх 

справах, у яких вони є сторонами, а нагляд за виконанням здійснює Комітет 

міністрів.  

Отже, елементами змісту конституційного права кожного звертатися за 

захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи 

до відповідних органів міжнародних організацій є такі можливості: вимагати 

поновлення свого порушеного права та відшкодування завданої матеріальної 

та моральної шкоди; виконання державою рішення міжнародної судової 

установи чи відповідного органу міжнародної організації. 

Ще одним актуальним питанням є таке: чи є елементом змісту 

конституційного права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій, така можливість як звернення з другою 

індивідуальною заявою в контексті триваючого порушення права людини 

після ухвалення рішення міжнародною судовою установою, в якому 

встановлено порушення гарантованого відповідним міжнародним договором з 

прав людини права людини чи основоположної свободи, яке тривало 

впродовж певного періоду часу? 

Статею 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

встановлено розподіл повноважень між Комітетом міністрів Ради Європи та 

Європейським судом з прав людини щодо нагляду за виконанням рішень 
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Суду. Згідно з  п. 2 статті 46 Конвенції Комітет міністрів наділений 

повноваженнями здійснювати нагляд за виконанням рішень Суду та оцінкою 

вжитих державою-відповідачем заходів. Питання щодо виконання Високими 

Договірними Сторонами рішень Суду не підпадає під юрисдикцію Суду, якщо 

це питання не порушено у контексті «провадження щодо вирішення питання 

про невиконання рішення», передбаченого п. 4 та 5 ст. 46  Конвенції (рішення 

від 18 жовтня 2011 року у справі «Об’єднана македонська організації «llinden - 

PIRIN» та інші проти Болгарії (№ 2)» [470]; рішення у справі «Бочан проти 

України» від 5 лютого 2015 р. [452]).  

Аналіз ухвал щодо прийнятності від 18 вересня 2012 року у справі «Егмез 

проти Кіпру» [528], «Крчмар та інші проти Чеської Республіки» від 30 березня 

2004 р. [457], «Маркс проти Бельгії» від 13 червня 1979 р. [399], «Молдован та 

інші проти Молдови» від 15 лютого 2011 р. [469], «Даусетт проти 

Сполученого Королівства (№ 2)» від 4 січня 2011 р. [459], «Оджалан проти 

Туреччини» від 6 липня 2010 р. [471], «Команіцький проти Словаччини» від 1 

березня 2005 р. [464],  «Аккар проти Франції» від 7 квітня 2009 р. [451], 

рішення у справах «Ронгоні проти Італії» від 25 жовтня 2001 р. [477], «Рандо 

проти Італії» від 15 лютого 2000 р. [475]; «Летерм проти Франції» від 29 

квітня 1998 р. [467], «Пайо проти Франції» від 22 квітня 

1998 р. [473],«Ольссон проти Швеції (№ 2)» від 27 листопада 1992 р. [472], 

«Об’єднана македонська організації «llinden - PIRIN» та інші проти Болгарії 

(№2)» від 18 жовтня 2011 р. [470] дозволяє дійти висновку, що роль Комітету 

міністрів Ради Європи щодо виконання рішень Суду не перешкоджає Судові 

розглядати нову заяву якщо: 1) питання щодо виконання Державою рішень 

Суду порушено саме у контексті «провадження щодо вирішення питання про 

невиконання рішення», передбаченого п. 4 та 5 ст. 46 Конвенції; 2) розгляд 

нової заяви стосується вжитих державою-відповідачем заходів з виконання 

рішення; 3) заява містить нову важливу інформацію з питань, не вирішених 

первинним рішенням.  
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Аналіз рішень Європейського суду з прав людини у справах «Емре проти 

Швейцарії (№ 2)» від 11 жовтня 2011 р. [460], «Об’єднана македонська 

організація «llinden - PIRIN» та інші проти Болгарії (№ 2)» від 18 жовтня 

2011 р. [470], «Іванцок та інші проти Молдови та Росії» від 15 листопада 

2011 р. [461], «Вассерман проти Росії (№ 2)» від 10 квітня 2008 р. [363] 

дозволяє констатувати, що Суд наділений компетенцією розглядати скарги у 

таких повторних справах: 1) якщо національні органи влади провели новий 

розгляд справи на національному рівні з метою виконання одного з рішень 

Суду шляхом: а) відновлення провадження; б) порушення повністю нового 

провадження на національному рівні. Нове рішення, постановлене 

національним судом, становить новий факт; 2) відмову відповідного 

національного суду відновити провадження після ухвалення рішення Суду за 

наявності такого факуту – підстави для відмови у задоволенні заяви були 

новими. Така відмова становить новий факт; 3) у конкретному контексті 

триваючого порушення конвенційного права після ухвалення рішення, в 

якому Суд встановив порушення цього права, яке тривало впродовж певного 

періоду часу, щодо невиконання рішення національного суду.  

У таких випадках в повторних справах факт нового порушення права 

людини чи основоположної свободи випливає з продовження порушення, яке 

було підставою для первинного рішення Суду. Проте розгляд Суду 

обмежується і відповідними новими періодами, і усіма новими поданими у 

зв’язку з цим скаргами.  

Практика Європейського суду з прав людини свідчить, що факту нового 

порушення права людини чи основоположної свободи великою мірою 

залежить від конкретних обставин певної справи і що різниця між справами не 

завжди є чіткою. У цьому контексті Європейський суд з прав людини зважає 

на умови прийнятності індивідуальних заяв, які встановлені практикою Суду 

щодо пп. «b» пункту 2 статті 35 Конвенції, за якими заява має бути визнана 

неприйнятною у разі, якщо вона «за своєю суттю є ідентичною до заяви, що 

вже була розглянута Судом ... і якщо вона не містить нових фактів у справі»: 
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1) заява вважається такою, що «за своєю суттю є ідентичною», якщо сторони, 

скарги та факти є ідентичними; 2) концепція скарги характеризується 

заявленими у ній фактами, а не лише самими правовими підставами або 

аргументами, на які робиться посилання; 3) якщо заявник надає нову 

інформацію, заява не буде по суті такою ж, як попередня заява [528]. 

Розглянутi рiвнi європейської системи захисту прав людини органiчно 

взаємопов’язанi, є єдиним цiлим [110, с. 360-361]. Ця система працює циклiчно: 

нацiональнi судовi органи – Європейський суд iз прав людини – мiжнародний 

нагляд Комiтету Мiнiстрiв Ради Європи за виконанням державами-

порушницями остаточних рiшень Європейського суду з прав людини – 

виконання Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод. Коли 

останнiй цикл завершено, система повертається на перший етап.  

Не менш важливим пiд час дослiдження змiсту конституцiйного права 

звертатись до мiжнародних судових установ i вiдповiдних органiв 

мiжнародних органiзацiй є питання визначення меж цього суб’єктивного 

юридичного права. 

Конституція України містить перелік прав і свобод людини і 

громадянина, які не можуть бути обмежені. Серед них і конституційні права, 

закріплені в ст. 55 Основного Закону України. Зокрема, це і конституційне 

право кожного на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових 

осіб, і конституційне право кожного звертатися за захистом своїх прав до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, і конституційне 

право кожного звернутись із конституційною скаргою до Конституційного 

Суду України, і конституційне право кожного на звернення до міжнародних 

судових установ та міжнародних організацій, і конституційне право будь-

якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від 

порушень і протиправних посягань. 

Водночас, О. Бєляєвська звертає увагу на той факт, що в судовiй практицi 

зустрiчаються допустимi обмеження окремих правомочностей, якi складають 
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змiст конституцiйного права людини й громадянина на судовий захист. Як 

аргумент учена наводить рiшення Європейського суду з прав людини 

1980 року, у якому йдеться, що правомочнiсть доступу до правосуддя не є 

абсолютною. Зазначений автор переконує: «Європейська конвенцiя мовчазно 

припускає можливiсть обмеження цiєї правомочностi, не зачiпаючи при цьому 

її основний змiст. Цi обмеження мають переслiдувати законну мету та 

вiдповiдати розумному зв’язку пропорцiйностi мiж використовуваними 

засобами та переслiдуваною метою» [52, с. 65]. Отже, на думку вченої, 

правомочність домагання, відповідно до якої суб’єкт звертається до 

юрисдикційних органів за спонуканням до виконання обов’язку, підлягає 

обмеженню. 

Мiнiстерство юстицiї України зазначає, що у своїй практицi 

Європейський суд iз прав людини неодноразово наголошував, що право на 

доступ до суду, закрiплене в ст. 6 параграфа 1 Конвенцiї, не є абсолютним: 

воно може бути пiддане допустимим обмеженням, оскiльки вимагає за своєю 

природою державного регулювання. Держави-учасницi користуються в цьому 

питаннi певною свободою розсуду. Однак Суд повинен прийняти в останнiй 

iнстанцiї рiшення щодо дотримання вимог Конвенцiї, а також переконатись у 

тому, що право доступу до суду не обмежується таким чином чи такою мiрою, 

що саму суть права буде зведено нанiвець. Крiм того, подiбне обмеження не 

буде вiдповiдати ст. 6 параграфа 1 Конвенцiї, якщо воно не переслiдує 

легiтимну мету та не iснує розумної пропорцiйностi мiж використаними 

засобами й поставленою метою [305]. При цьому О. Бєляєвська слушно зазначає, 

що лише на перший погляд Європейський суд з прав людини дотримується 

позицiї, що право людини на судовий захист може пiдлягати обмеженням за 

певних умов, тобто вiдносить його до числа вiдносних [52, с. 65].  

Така точка зору щодо обмеження конституційного права на звернення до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій вбачається 

дискусійною оскільки саме воно є гарантією всіх інших суб’єктивних 

юридичних прав. Крім того, акцентуємо увагу, що ми згоднi з ученим, що 
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мова йде не про обмеження суб’єктивного права, а про встановлення його 

меж. Цi категорiї не тотожнi.  

Так, на переконання М. Нагорної, обмеження права (свободи) є змiною 

змiсту чи обсягу дiї норми права [261, с. 36]. Б. Єбзєєв наголошує, що 

обмеження прав у конституцiйно-правовому сенсi – це вилучення з 

конституцiйного статусу людини й громадянина, що допускаються 

конституцiєю та встановлюються законом. Крiм того, на думку вченого, як 

обмеження основних прав може розглядатись також вилучення з кола 

повноважень, що становлять нормативний змiст основних прав i 

свобод [261, с. 36]. О. Басалик стверджує: «Такий стан справ сприяв появi в 

юридичнiй лiтературi термiна «правовi обмеження», щодо розумiння якого 

також iснує декiлька пiдходiв» [47]. Змiст, що вкладається в цей термiн, 

низкою авторiв визначається через спiввiдношення його з близьким за змiстом 

поняттям «правова заборона» [47]. З точкою зору О. Басалик погодитись не 

можна, адже заборона є способом правового впливу, що полягає у 

формулюванні саме неправомірної поведінки за допомогою прийняття 

забороняючої норми. Формою реалізації права, що полягає в утриманні від 

порушення заборони, є дотримання.  

На думку О. Малько, будь-яка заборона є обмеженням, проте не будь-яке 

обмеження у сферi права – заборона. Тобто заборона є лише певною формою 

правового обмеження. Iншими його формами є призупинення, обов’язки та 

покарання [228, с. 62]. С. Алєксєєв дотримується позицiї, що обмеження – це 

питання про обсяг регулювання, межi наявних в осiб прав, якi характеризують 

результат юридичного регулювання. Натомiсть досягається такий результат 

шляхом звуження дозволiв, нових заборон, додаткових позитивних 

зобов’язань [33, с. 67]. Бачиться, що спосіб правового впливу (заборона, 

дозвіл, зобов’язання) не підлягає звуженню. Як зазначалось вище заборона є 

способом правового впливу, що полягає у формулюванні неправомірної 

поведінки за допомогою прийняття забороняючої норми. Натомість дозвіл є 

способом правового впливу, який полягає у встановленні суб'єктивних прав, 
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що формулюються в уповноважуючих нормах. Зобов’язання ж є способом 

правового впливу, що полягає у встановленні обов'язків, які формулюються у 

зобов'язуючих нормах. Відтак, мова йде не про звуження самого способу 

правового впливу, а про прийняття різних норм: забороняючих, 

уповноважуючих, зобов’язуючих. 

О. Братко переконує, що заборони й обмеження є двома рiзними 

способами правового регулювання. Основна їх вiдмiннiсть полягає в тому, що 

заборони за своїм змiстом вказують на юридичну неможливiсть певної 

поведiнки, яка фактично можлива, тодi як правове обмеження є не лише 

юридично, а й фактично неможливим варiантом поведiнки. На вiдмiну вiд 

заборони правове обмеження є обмеженням будь-якого суб’єктивного права, 

причому таким, що забезпечується обов’язками вiдповiдних посадових 

осiб [66, с. 17]. О. Басалик висновує: «Тобто «обмеження» можна трактувати 

таким чином: суб’єктивне право, що iснує, проголошене й належить iндивiду, 

проте внаслiдок певних обставин не може бути реалiзоване. Необхiднiсть 

iснування подiбних обмежень пояснюється тим, що в життi нерiдко можуть 

траплятись випадки зiткнення iндивiдуальних i публiчних iнтересiв» [47]. 

Відтак, О. Басалик фактично ототожнюються застосування права та способи 

правового впливу. Застосування права є особливою формою реалізації права. 

Воно включає сполучення та співвідношення дотримання, виконання і 

використання. Заборона ж, зобов’язання та дозвіл є способами правового 

впливу. 

Однiєю з визначальних ознак обмеження права (свободи), що 

називаються бiльшiстю вчених, науковець вважає те, що обмеження – це 

завжди встановлена межа свободи людини (громадянина) [47]. У свою чергу 

Н. Матузов наголошує, що за вiдведенi межi суб’єкт не може виходити, позаяк 

вiн ризикує зачепити чужi iнтереси, також забезпеченi законом [233, с. 26-29]. 

У зв’язку iз цим О. Басалик звертає увагу на позицiю О. Малько та М. Байтiна. 

Так, О. Малько наголошує, що правовi обмеження ставлять дiї iндивiдiв у 

визначенi межi, звужують їх можливостi до юридично й соцiально 
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необхiдного стану [228, с. 4]. М. Байтiн зазначає, що права (свободи) та їх 

обмеження, будучи опосередкованими правом, гарантованi їм, складають 

змiст юридичної свободи як системи правових меж свободи волi й поведiнки 

людини та громадянина в суспiльствi та державi. Право властивими йому 

специфiчними прийомами й засобами встановлює однакову для кожної особи 

можливiсть здiйснювати свої права та свободи, не завдаючи шкоди iншим 

особам i суспiльству в цiлому [47]. 

У зв’язку з наведеним слушною є думка О. Бєляєвської: межi 

суб’єктивного характеру – це надання суб’єкту законодавством сукупностi 

конкретних правомочностей, за межами яких суб’єкт не може здiйснювати 

своє право, а обмеження суб’єктивного характеру – це вилучення деяких 

правомочностей зi змiсту цього права. При цьому встановлення меж 

суб’єктивного права не вiдчужує таке право у iндивiда, а також є об’єктивно 

необхiдним для його реалiзацiї [52, с. 65-67]. Науковець зазначає: «Вбачається, 

що вживання в текстах рiшень Конституцiйного Суду <…> i Європейського 

суду з прав людини звичайного слова «обмеження» зумовлюється тим, що 

воно є синонiмом до вислову «встановлення (визначення) меж» [52, с. 68]. Ще 

одним аргументом на пiдтвердження такого висновку є ст. 64 Конституцiї 

України, вiдповiдно до якої конституцiйнi права, закрiпленi також у ст. 55 

Основного Закону України, не можуть бути обмеженi навiть в умовах 

воєнного чи надзвичайного стану. 

Викладене є пiдставою для спростування тези про допустимiсть 

обмежень окремих правомочностей, що входять у змiст конституцiйного права 

кожного пiсля використання всiх нацiональних засобiв юридичного захисту 

звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних 

судових установ або до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, членом 

чи учасником яких є Україна. Аргументовано, що конституцiйне право 

кожного пiсля використання всiх нацiональних засобiв юридичного захисту 

звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних 
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судових установ або до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, членом 

чи учасником яких є Україна, є абсолютним. 

Проведений аналiз дає змогу видiлити такi елементи змісту 

конституційного права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій, а саме такі можливості: 1) кожного уповноваженого 

суб’єкта індивідуально з власної волі або через своїх законних представників 

письмово звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій з індивідуальними заявами, 

зверненнями, скаргами; 2) отримати підтвердження від зобов’язаного суб’єкта 

(міжнародної судової установи чи відповідного органу міжнародної 

організації) про отримання та прийняття звернення за умови дотримання 

уповноваженим суб’єктом закріплених у відповідному міжнародному акті 

критеріїв прийнятності звернення; 3) вимагати застосування будь-якого виду 

державно-правого примусу (відновлення вже порушеного права, юридична 

відповідальність, попередження, присікання) до винесення рішення 

міжнародною судовою установою чи відповідним органом міжнародної 

організації; 4) доступу до міжнародної судової установи чи відповідного 

органу міжнародної організацій; 5) відкритого доступу до переданих 

документів, якщо міжнародна судова установа чи відповідний орган 

міжнародної організації не вирішить інакше; 6) дружнього врегулювання 

спору за умови дотримання уповноваженим суб’єктом закріплених у 

відповідному міжнародному акті умов; 7) отримати вмотивоване рішення 

міжнародної судової установи чи відповідного органу міжнародної 

організації; 8) вимагати поновлення свого порушеного права та відшкодування 

завданої матеріальної та моральної шкоди; 9) вимагати застосування заходів 

міжнародного впливу до держави-відповідача, порушниці міжнародного 

договору; 10) виконання державою рішення міжнародної судової установи чи 

відповідного органу міжнародної організації. 
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Зміст конституційного права звертатися до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій не 

вичерпується ані тричленною (право-поведінка, право-вимога, право-

претензія), ані чотиричленною структурою (право-поведінка, право-вимога, 

право-претензія, право-користування). Право звертатися за захистом своїх 

прав і свобод до міжнародних судових установ та до органів міжнародних 

організацій, членом або учасником яких є Україна, включає в себе дві 

правомочності: право-поведінку і право-вимогу.  

 

2.3. Суб’єкти конституційного права звертатися до міжнародних 

судових установ та міжнародних організацій 

 

Радянська наука довго заперечувала можливiсть володiння iндивiдом 

мiжнародною правосуб’єктнiстю, а отже, можливiсть звертатися для захисту 

своїх прав у мiжнароднi правозахиснi органи. Пiсля проголошення 

незалежностi Україна визнала за своїми громадянами право звертатись до 

мiжнародних контрольних i правозахисних органiв за захистом порушених 

прав [57, с. 14]. Так, вiдповiдно до ч. 5 ст. 55 Конституцiї України кожен має 

право пiсля використання всiх нацiональних засобiв юридичного захисту 

звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних 

судових установ або до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, членом 

чи учасником яких є Україна. Водночас на питання про те, як правильно 

розумiти й застосовувати ч. 5 ст. 55 Конституцiї України, законодавство 

України та особливо мiжнародний суд вичерпної й однозначної вiдповiдi не 

дають [57; 121, с. 76-81]. 

Наголосимо, що ми одностайні з вченими-конституцiоналiстами, які не 

погоджуються з наведеною окремими дослiдниками думкою про те, що 

об’єктом судового й правового захисту є сама особа. О. Бяляєвська слушно 

зазначає: «Особа є не об’єктом, а <…> носiєм, власником об’єктiв – суб’єктом 

конституцiйного права людини й громадянина <…>, у тому числi невiд’ємних 
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об’єктiв, унаслiдок чого пiд час їх захисту вiдбувається також захист 

особи» [52, с. 56-57]. Ю. Самович наголошує, що саме вольова роль особи як 

носiя права робить її суб’єктом, а не об’єктом захисту [484]. Iнакше кажучи, 

особа може виступати в рiзних юридичних iпостасях: як громадянин, як 

суб’єкт права, як носiй права, обов’язкiв чи свободи, вiдповiдальностi, як 

особа з певним соцiальним або правовим статусом тощо [52, с. 56-57]. Як 

додатковий аргумент такого твердження О. Бєляєвська наводить приклади з 

практики Конституцiйного Суду Росiйської Федерацiї: «Конституцiйний Суд 

Росiйської Федерацiї також неодноразово формулював правову позицiю про 

те, що право захищати свої права й свободи всiма способами, не забороненими 

законом, у тому числi за допомогою судового захисту, вимагає розгляду 

громадянина не як об’єкта державної дiяльностi (судовий захист, нагадаємо, – 

це спосiб державного захисту), а як рiвноправного суб’єкта». Учений 

висновує, що об’єктами конституцiйних прав людини й громадянина є не 

людина та громадянин, а такi категорiї, як суб’єктивне право, свобода 

(свободи), а також юридичний iнтерес конкретної людини й 

громадяни [52, с. 56-57]. 

Вiддаючи належне досягнутому вiтчизняними вченими в дослiдженнi 

проблем прав людини й основоположних свобод, варто водночас 

констатувати, що в науцi конституцiйного права не виявлено коло суб’єктiв 

конституцiйного права на звернення до мiжнародних судових установ або до 

органiв мiжнародних органiзацiй [116, с. 84-91; 124, с. 44-46].  

Отже, актуальним є виявлення кола суб’єктiв, якi мають суб’єктивне 

юридичне право пiсля використання всiх нацiональних засобiв юридичного 

захисту звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних 

мiжнародних судових установ або до вiдповiдних органiв мiжнародних 

органiзацiй, членом чи учасником яких є Україна. 

Iснують двi великi групи механiзмiв i форм мiжнародного контролю у 

сферi забезпечення прав i свобод людини: унiверсальнi та регiональнi системи 

захисту прав людини [58, с. 33-34; 112, с. 77; 245, с. 183]. Як вже зазначалося у 
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п. 2.1 та 2.2 цього дослідження, в окремих міжнародних договорах з прав 

людини особам чи групам осіб надається право звертатись до відповідних 

міжнародних судових установ чи відповідних органів міжнародних 

організацій. Крім того, на підставі конвенцій з прав людини створено 

договірні органи контролю за їх дотриманням. 

Так, в 1959 р. ЕКОСОР прийняла рішення, що повідомлення про порушення 

прав людини повинні передаватись на розгляд Комісії з прав людини та 

Підкомісії з попередження дискримінації та захисту меншин [243, с. 110].  

25 жовтня 1991 р. Україна ратифiкувала Факультативний протокол до 

Мiжнародного пакту про громадянськi та полiтичнi права. Iз цiєї дати Україна 

визнала компетенцiю Комiтету з прав людини, створений на підставі Пакту, 

приймати та розглядати скарги вiд осiб, якi стверджують, що вони є жертвами 

порушень якогось із прав, викладених у Пакті. Особа, яка подає скаргу, має 

бути громадянином України або iноземним громадянином, особою без 

громадянства, яка перебуває на територiї України чи за її межами, проте 

пiдпадає пiд її юрисдикцiю. Звертатися до Комiтету може як сама особа, так i 

група осiб, якi є жертвами порушень їхнiх прав i свобод. Якщо особа, яка 

звернулась до Комiтету, є не безпосередньо особою, права якої порушено, а, 

наприклад, близьким родичем особи, чиї права порушено, необхiдне 

доведення, що особа, яка звернулась до Комiтету, дiє вiд iменi вказаної особи. 

Особа, яка не має явних зв’язкiв з особою, чиї права було порушено, не може 

звертатись до Комiтету.  

Таке ж коло осіб має право звертатися і до Підкомісії з питань 

запобігання дискримінації і захисту прав меншин (відповідно до Резолюції 

1503 ЕКОСОР), Комітету з економічних, соціальних і культурних прав, який 

створений на підставі Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 

культурні права, чи до Комітету з ліквідації расової дискримінації, що 

створений відповідно до Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації, або до Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок, 

який створено згідно з Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації 
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щодо жінок та інших договірних органів контролю за дотриманням 

міжнародних договорів з прав людини. 

Отже, до вище зазначених органів ООН та договірних органів контролю 

за дотриманням міжнародних договорів з прав людини можуть звертатись такi 

особи: а) особа, чиї права порушено; б) група осiб, чиї права порушено; 

в) близькi родичi особи/осiб, чиї права порушено. 

Особа, яка вважає, що її права порушено, пiсля використання всiх 

нацiональних засобiв юридичного захисту може звертатись до «використання» 

міжнародних механiзмiв захисту прав людини. 

Так, якщо особа вважає, що однiєю з держав, перелiчених у списку, який 

додається до Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод, 

порушено одне з її основних прав, вона може звернутися з iндивiдуальною 

скаргою до Європейського суду з прав людини. У поняття «iндивiдуальна 

скарга» Конвенцiя включає скаргу вiд будь-якої фiзичної особи, будь-якої 

неурядової органiзацiї або будь-якої групи приватних осiб. У всiх цих 

випадках скарга залишається iндивiдуальною, оскiльки подається вiд iменi 

однiєї особи. Навiть тодi, коли група приватних осiб одночасно звертаються до 

Суду з типовою скаргою за однiєю й тiєю ж пiдставою, кожний iз заявникiв 

подає самостiйну окрему скаргу. Суд потiм може об’єднати їх в одне 

провадження. Прикладом є рiшення Європейського суду з прав людини в 

справi «Варава та iншi проти України», що набуло статусу остаточного 11 

березня 2013 р. [9]. Справу було розпочато за 119 заявами, поданими до Суду 

проти України, вiдповiдно до ст. 34 Конвенцiї про захист прав людини i 

основоположних свобод, громадянами України, пiдприємствами, 

розташованими в Українi, та громадянином Росiї. Враховуючи спiльнiсть 

правового пiдґрунтя заяв, Суд об’єднав їх. 

Жертв порушень прав людини й основоположних свобод, гарантованих 

Конвенцiєю, подiляють на опосередкованих i потенцiйних. Опосередкованими 

жертвами порушень прав людини та основоположних свобод, гарантованих 

Конвенцiєю, є такi особи: 
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 близькi родичi осiб, що загинули з вини держави – учасницi 

Конвенцiї. Проаналiзуємо, наприклад, рiшення Європейського суду з прав 

людини в справi «Кайя проти Туреччини» вiд 19 лютого 1998 р. [350]. Так, у 

скарзi, поданiй до комiсiї 23 вересня 1993 р., заявник стверджує, що його брата 

було вбито силами безпеки та не було проведено належне розслiдування 

обставин його загибелi, вiдповiдно, мало мiсце порушення ст. ст. 2, 3, 6, 13 i 14 

Конвенцiї. Заяву було визнано прийнятною 20 лютого 1995 р. Зробивши 

безуспiшну спробу домогтися мирової угоди, комiсiя представила 24 жовтня 

1996 р. доповiдь, у якiй виклала факти в справi та висловила думку, що мало 

мiсце порушення ст. 2, оскiльки розслiдування обставин смертi, проведене 

державними органами, було недостатньо повним (27 голосами проти 3); що не 

мало мiсця порушення ст. 3 Конвенцiї (одноголосно); що мало мiсце 

порушення ст. 6 Конвенцiї (27 голосами проти 3); що не виникло окремих 

питань за ст. 13 (28 голосами проти 2); що не мало мiсце порушення ст. 14 

Конвенцiї (одноголосно). Комiсiя передала справу до Суду 5 грудня 1996 р.; 

 близькi родичi, якi продовжують захист прав чи свобод померлого 

заявника в Європейському судi з прав людини за справою, що була розпочата 

померлим заявником, який є їхнiм родичем i який помер до винесення рiшення 

Європейським судом iз прав людини. Розглянемо, наприклад, рiшення 

Європейського суду з прав людини в справi «Варава та iншi проти України», 

що набуло статусу остаточного 11 березня 2013 р. Справу було розпочато за 

119 заявами, поданими до Суду проти України, вiдповiдно до ст. 34 Конвенцiї 

про захист прав людини i основоположних свобод, громадянами України, 

пiдприємствами, розташованими в Українi, та громадянином Росiї, чиї данi 

наведено в доданих таблицях. У ходi провадження пан Боровський (заява 

№ 39477/07) помер, а його дружина, панi Боровська, висловила намiр 

пiдтримувати заяву; 

 потенцiйнi жертви (особи, якi можуть реально постраждати внаслiдок 

застосування норм законодавства країни – учасницi Конвенцiї, що порушує 

або може потенцiйно порушити права й основоположнi свободи особи чи 
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групи осiб). Прикладом є рiшення Європейського суду з прав людини в справi 

«Класс та iншi проти Нiмеччини», що набуло статусу остаточного 6 вересня 

1978 р. [390]. Справу Класса та iнших було передано до Суду Європейською 

комiсiєю з прав людини. Справу розпочато за заявою проти Нiмеччини, яку 

подали до Європейської комiсiї з прав людини 11 червня 1971 р., згiдно зi 

ст. 25 Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод, п’ять 

громадян Нiмеччини: Ґ. Класс, П. Лубберґер (адвокат), Ю. Нусбрух (суддя), 

Г.-Ю. Поль (адвокат) та Д. Зельб (адвокат). Ю. Нусбрух проживає в 

м. Гайдельберзi, iншi – в м. Мангаймi. Усi п’ятеро заявникiв стверджували, що 

п. 2 ст. 10 Основного Закону ФРН та законодавчий акт, введений у дiю на 

виконання цього положення, а саме Закон про обмеження стосовно таємницi 

поштової кореспонденцiї, поштового та телекомунiкацiйного зв’язку вiд 13 

серпня 1968 р. (далi iменується як Закон «G 10») суперечать Конвенцiї. Вони 

не заперечують те, що держава має право вдаватись до заходiв стеження, якi 

передбаченi цим законодавством. Заявники пiддають критицi це 

законодавство за те, що воно дозволяє такi заходи, не зобов’язуючи органи 

влади в кожному випадку пiсля їх застосування сповiщати вiдповiдних осiб, а 

також за те, що законодавство виключає можливiсть скористатися засобом 

юридичного захисту в судi у зв’язку з виданням i виконанням рiшення про 

застосування таких заходiв. Їхня заява спрямована проти законодавства, змiни 

до якого внiс Федеральний конституцiйний суд, який також надав вiдповiдне 

тлумачення. 

З iндивiдуальною заявою до Європейського суду з прав людини можуть 

звернутись як дiєздатнi особи, так i недiєздатнi особи або особи, цивiльна 

дiєздатнiсть яких обмежена. 

Право на звернення з iндивiдуальною заявою до Європейського суду з 

прав людини мають також юридичнi особи, зокрема й релiгiйнi органiзацiї. 

Розглянемо, наприклад, рiшення Європейського суду з прав людини в справi 

«Релiгiйна громада Свiдкiв Єгови та iншi проти Австрiї» вiд 31 липня 2008 р. 

Цю справу було порушено проти Республiки Австрiя за заявою № 40825/98, 
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поданою 27 лютого 1998 р. до Європейської комiсiї з прав людини Релiгiйною 

громадою Свiдкiв Єгови в Австрiї i чотирма громадянами Австрiї 

(Ф. Айгнером, К. Бiндером, К. Копецки та Й. Ренолдером) вiдповiдно до 

ранiше чинної ст. 25 Конвенцiї про захист прав людини i основоположних 

свобод. 

Права звернення до Суду не мають органiзацiї, надiленi публiчно-

владними повноваженнями (так званi урядовi органiзацiї), до яких судова 

практика вiдносить також мунiципалiтети. У рiшеннi в справi «Мунiципальна 

рада Глiфади проти Грецiї» вiд 27 сiчня 2000 р. [402] Суд зазначив, що 

розглядає мiсцевi органи влади як органи публiчної влади, якi здiйснюють 

офiцiйнi повноваження на пiдставi конституцiї та чинного законодавства. 

Отже, очевидно, що вони є урядовими органiзацiями. Суд нагадав, що в 

мiжнародному правi поняття «урядова органiзацiя» використовується не 

тiльки щодо уряду або центральних органiв держави. У разi, коли влада 

децентралiзована, це поняття застосовне до всiх нацiональних органiв, якi 

здiйснюють публiчну владу. Суд також зазначив, що заявник у цiй справi не 

може розглядатись як «особа або група осiб» у сенсi ст. 34 Конвенцiї. Це було 

б несумiсним iз тiєю вiдмiннiстю, яку закрiплюють норми зазначеної статтi 

Конвенцiї мiж неурядовими органiзацiями, з одного боку, та особами й 

групами осiб – з iншого. 

У разi порушення прав акцiонерного товариства його «жертвою», як 

правило, може бути визнано тiльки юридичну особу в цiлому, а не окремих 

акцiонерiв, навiть якщо вони володiють контрольним пакетом акцiй. Цю 

позицiю було сформульовано Європейським судом iз прав людини в рiшеннi в 

справi «Агротексим та iншi проти Грецiї» вiд 24 жовтня 1995 р. [358], у якiй 

Суд дiйшов висновку, що статус акцiонерного товариства як юридичної особи 

може не враховуватись лише у виняткових обставинах. Це, зокрема, 

виправдано, якщо встановлено з усiєю очевиднiстю, що в акцiонерного 

товариства немає можливостi звернутись в iнститути Конвенцiї або за 

допомогою власних органiв управлiння, або за допомогою осiб, якi 
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здiйснюють його лiквiдацiю (п. 66 рiшення). Як зазначив Суд, на момент 

подачi скарги до Європейської комiсiї з прав людини «Фiкс Бревер» 

продовжувало iснувати як юридична особа. Його iнтереси в той час 

представляли особи, якi здiйснювали його лiквiдацiю. Вони надiлялись 

необхiдними повноваженнями щодо захисту його прав, i в ходi розгляду 

справи не було виявлено доказiв того, що фактично або в силу закону вони не 

могли звернутись до Європейської комiсiї з прав людини (п. 68 рiшення). З 

огляду на це Суд констатував, що в цьому випадку мажоритарнi акцiонери не 

можуть бути визнанi суб’єктами, надiленими правом звернення в iнститути 

Конвенцiї [305]. 

Проведене дослiдження дає змогу дiйти висновку, що суб’єктами 

конституцiйного права пiсля використання всiх нацiональних засобiв 

юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i свобод є особа, група 

осiб, близькi родичi особи/осiб. 

Проведений комплексний аналiз дає змогу сформулювати авторське 

визначення поняття «жертва порушення прав людини»: фiзична та/або 

юридична особа, яка перебуває в межах територiальної юрисдикцiї 

мiжнародної судової установи чи мiжнародної органiзацiї та вважає, що влада 

держави – учасницi вiдповiдного мiжнародного договору порушила будь-яке з 

її прав i свобод, гарантованих цим мiжнародним договором, i яка не змогла 

знайти захист у нацiональнiй правовiй системi. Пропонується закрiпити це 

визначення в ст. 1 Закону України «Про виконання рiшень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини». 

Аналiз мiжнародних договорів, правотворчих рішень міжнародних 

організацій, решень Європейського суду з прав людини свiдчить про 

вiдсутнiсть у мiжнародних актах обмежувальних умов допуску фiзичної особи 

до користування правом на звернення до відповідних мiжнародних судових 

установ чи вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй. Конституцiя 

України закрiплює за кожним це право, однак у законодавствi України наявна 

така обмежувальна вимога, як дiєздатнiсть. 
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2.4. Співвідношення конституційного права звертатися до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій з іншими 

правами людини і громадянина 

 

Пiсля припинення iснування в 1991 р. СРСР як суб’єкта геополiтичної 

реальностi [499] держави, що ранiше входили до його складу, проголосили у 

своїх конституцiях вищою цiннiстю права й свободи людини, а їх захист – 

обов’язком держави. Проголошенi в конституцiях права людини та основнi 

свободи можна вважати фактично гарантованими лише тодi, коли в 

нацiональному правi закрiпленi як внутрiшньодержавнi, так i мiжнароднi 

гарантiї їх реалiзацiї та можливостi використання рiзних передбачених 

законами й мiжнародними договорами шляхiв вiдновлення та захисту 

порушених прав [563, с. 3]. 

Право на звернення до відповідних міжнародних судових установ чи 

відповідних органів міжнародних організацій в конституцiях держав – 

учасниць СНД формулюється по-рiзному. В одних конституцiях воно є 

самостiйним конституцiйним суб’єктивним правом, а в iнших – структурним 

елементом iнших конституцiйних суб’єктивних прав. Iснують також 

конституцiї пострадянських країн, у яких воно безпосередньо не 

закрiплюється. Подiбнi вiдмiнностi зумовленi iсторичними традицiями, а 

також особливостями фiлософсько-свiтоглядних основ конституцiоналiзму в 

цих державах. 

Питання необхiдностi закрiплення зазначеного права в конституцiї 

держави, його самостiйностi як конституцiйного суб’єктивного права, а також 

мiсця в системi конституцiйних прав i свобод є дискусiйними в правовiй науцi 

не одне десятилiття. 

Так, для радянської правової науки в цiлому характерне негативне 

ставлення до права на самостiйне звернення iндивiда в мiждержавнi органи 

(роботи Б.Г. Манова, Н.В. Вiтрука, Г.I. Тункiна, С.В. Черниченко). Змiни, що 

вiдбулись у суспiльно-полiтичному життi пострадянських країн на початку 
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1990-х рокiв, зумовили появу нових пiдходiв до проблеми захисту прав i 

свобод людини. Ученi зазначають, що практика стала свiдчити про досить 

високий порiвняно з багатьма нацiональними органами рiвень ефективностi 

мiждержавних органiв iз захисту прав i свобод людини та їх безпосереднiй 

вплив на розвиток нацiонального законодавства у сферi захисту прав людини 

(О.В. Пушкiна, Є.П. Штирова та iншi). Питання ж самостiйностi 

суб’єктивного права на звернення в мiжнароднi органи щодо захисту прав i 

свобод людини впирається в питання про можливiсть його безпосередньої 

реалiзацiї iндивiдом, а тому залишається дискусiйним у правовiй науцi та 

вимагає свого вирiшення. 

При цьому право кожного звертатись у мiждержавнi органи щодо захисту 

прав i свобод людини, якщо вичерпано всi наявнi внутрiшньодержавнi засоби 

юридичного захисту, виступає компонентом, який, з одного боку, у межах 

можливостi людини захищати свої права й свободи характеризує 

внутрiшньосистемний зв’язок мiжнародних i нацiональних правових засобiв у 

єдинiй юридичнiй моделi (конституцiйне право на правовий захист), а з 

iншого – дає змогу правильно визначити напрями коригування й 

удосконалення нацiональних механiзмiв захисту прав i свобод людини та 

громадянина (адмiнiстративна юрисдикцiя, можливiсть кожного отримати 

квалiфiковану юридичну допомогу тощо) [45]. 

Сьогоднi країнами – членами СНД є Азербайджан, Вiрменiя, Бiлорусь, 

Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росiя, Таджикистан, Узбекистан. 

Туркменiстан та Україна не ратифiкували Статут СНД. Україна була однiєю з 

країн – засновниць СНД i її державою-учасницею. Туркменiстан є 

асоцiйованим членом органiзацiї. 

Згiдно з Конституцiєю Азербайджанської Республiки вiд 12 листопада 

1995 р. [176] громадяни Азербайджанської Республiки мають право звертатись 

особисто, а також направляти iндивiдуальнi й колективнi письмовi звернення 

до державних органiв (ч. 1 ст. 57). Крiм цього, згiдно зi ст. 60 Конституцiї 

Азербайджанської Республiки кожному гарантується судовий захист його прав 
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i свобод. Кожен має право оскаржити до суду рiшення й дiї (чи бездiяльнiсть) 

державних органiв, полiтичних партiй, професiйних спiлок, iнших 

громадських об’єднань i посадових осiб. 

Таким чином, Конституцiя Азербайджанської Республiки закрiплює 

право громадян на звернення та судовi гарантiї прав i свобод кожного, проте 

не закрiплює безпосередньо право кожного на звернення до мiждержавних 

органiв iз захисту прав i свобод людини. 

У ст. 38 Конституцiї Республiки Вiрменiя вiд 5 липня 1995 р. 

проголошено: «Кожен має право на судовий захист своїх прав i свобод, 

закрiплених Конституцiєю та законами» [181]. Отже, безпосередньо право 

кожного на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних 

організацій Конституція Республіки Вірменія не закріплює. 

Згiдно з Конституцiєю Республiки Бiлорусь вiд 15 березня 1994 р. [182] 

кожен має право направляти iндивiдуальнi чи колективнi звернення до 

державних органiв (ст. 40). Норми ст. 60 Конституцiї Республiки Бiлорусь 

гарантують кожному захист його прав i свобод компетентним, незалежним i 

безстороннiм судом у визначенi законом строки. З метою захисту прав, 

свобод, честi й гiдностi громадяни вiдповiдно до закону мають право стягнути 

в судовому порядку як майнову шкоду, так i матерiальне вiдшкодування 

моральної шкоди. У ст. 61 Конституцiї Республiки Бiлорусь зазначено, що 

кожен має право вiдповiдно до мiжнародно-правових актiв, ратифiкованих 

Республiкою Бiлорусь, звертатись у мiжнароднi органiзацiї з метою захисту 

своїх прав i свобод, якщо вичерпано всi наявнi внутрiшньодержавнi засоби 

юридичного захисту. 

Таким чином, Конституцiя Республiки Бiлорусь мiстить три рiзнi 

суб’єктивнi конституцiйнi права: право направляти iндивiдуальнi чи 

колективнi звернення в державнi органи, право на судовий захист прав i 

свобод, право звертатись у мiжнароднi органiзацiї. Право на звернення до 

мiждержавних органiв iз захисту прав i свобод людини, вiдповiдно до 
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Конституцiї Республiки Бiлорусь, є самостiйним суб’єктивним 

конституцiйним правом кожного. 

У Республiцi Казахстан кожен має право на судовий захист своїх прав i 

свобод (ст. 13 Конституцiї Республiки Казахстан) [183]. Громадяни Республiки 

Казахстан мають право звертатись особисто, а також направляти iндивiдуальнi 

й колективнi звернення до державних органiв та органiв мiсцевого 

самоврядування (ст. 33 Конституцiї Республiки Казахстан). Отже, Конституцiя 

Республiки Казахстан, закрiплюючи два самостiйнi суб’єктивнi конституцiйнi 

права (право кожного на судовий захист прав i свобод та право громадян на 

звернення до державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування), не 

закрiплює безпосередньо право кожного на звернення до мiждержавних 

органiв iз захисту прав i свобод людини як самостiйне суб’єктивне право. 

Згiдно зi ст. 40 Конституцiї Киргизької Республiки вiд 27 червня 2010 р. 

кожному гарантується судовий захист його прав i свобод, передбачених 

Конституцiєю, законами, мiжнародними договорами, учасницею яких є 

Киргизька Республiка, загальновизнаними принципами й нормами 

мiжнародного права [177]. Держава забезпечує розвиток позасудових i 

досудових методiв, форм та способiв захисту прав i свобод людини й 

громадянина. Кожен має право захищати свої права й свободи всiма 

способами, не забороненими законом. Кожен має право на отримання 

квалiфiкованої юридичної допомоги. У випадках, передбачених законом, 

юридична допомога надається за рахунок держави. 

Стаття 41 Конституцiї Киргизької Республiки закрiплює право кожного 

на звернення до органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування 

та їхнiх посадових осiб, якi зобов’язанi надати обґрунтовану вiдповiдь у 

встановлений законом строк. У ч. 2 цiєї статтi йдеться: «Кожен має право 

вiдповiдно до мiжнародних договорiв звертатися в мiжнароднi органи з прав 

людини за захистом порушених прав i свобод. У разi визнання зазначеними 

органами порушення прав i свобод людини Киргизька Республiка вживає 

заходiв щодо їх вiдновлення та/або вiдшкодування шкоди». 
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Таким чином, Конституцiя Киргизької Республiки закрiплює як 

самостiйнi суб’єктивнi конституцiйнi права право кожного на судовий захист 

та право на звернення. При цьому право кожного на звернення до 

мiждержавних органiв iз захисту прав i свобод людини є одним зi структурних 

елементiв права кожного на звернення. 

Конституцiя Республiки Молдова вiд 29 липня 1994 р. закрiплює право 

кожного на вiльний доступ до правосуддя (ст. 20): «Будь-яка особа має право 

на ефективне поновлення в правах компетентними судами в разi порушення 

його прав, свобод i законних iнтересiв» [184]. Жоден закон не може обмежити 

доступ до правосуддя та право на подачу петицiй (ст. 52 Конституцiї 

Республiки Молдова): «Громадяни мають право звертатися до влади з 

петицiями тiльки вiд свого iменi». 

Таким чином, Конституцiя Республiки Молдова не закрiплює 

безпосередньо право кожного на звернення до мiждержавних органiв iз 

захисту прав i свобод людини як самостiйне суб’єктивне конституцiйне право. 

У ст. 33 Конституцiї Росiйської Федерацiї вiд 12 грудня 1993 р. 

говориться: «Громадяни Росiйської Федерацiї мають право звертатись 

особисто, а також направляти iндивiдуальнi й колективнi звернення до 

державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування» [187]. Статтею 46 

Конституцiї Росiйської Федерацiї «кожному гарантується судовий захист його 

прав i свобод. Рiшення та дiї (або бездiяльнiсть) органiв державної влади, 

органiв мiсцевого самоврядування, громадських об’єднань i посадових осiб 

можуть бути оскарженi до суду. Кожен має право вiдповiдно до мiжнародних 

договорiв, ратифiкованих Росiйською Федерацiєю, звертатися в мiждержавнi 

органи щодо захисту прав i свобод людини, якщо вичерпано всi наявнi 

внутрiшньодержавнi засоби правового захисту». 

Отже, Конституцiя Росiйської Федерацiї закрiплює як самостiйнi 

суб’єктивнi конституцiйнi права право кожного на звернення до державних 

органiв та органiв мiсцевого самоврядування, а також право на судовий захист 

прав i свобод. При цьому право кожного на звернення до мiждержавних 
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органiв iз захисту прав i свобод людини є одним зi структурних елементiв 

права кожного на судовий захист. 

Конституцiя Республiки Таджикистан вiд 6 листопада 1994 р. [185] 

закрiплює право громадян особисто або спiльно з iншими звертатись у 

державнi органи (ст. 31), а також гарантує кожному судовий захист (ст. 19). 

Отже, згаданий нормативно-правовий акт не закрiплює безпосередньо право 

кожного на звернення до мiждержавних органiв iз захисту прав i свобод 

людини як самостiйне суб’єктивне конституцiйне право. 

Громадянам Туркменiстану гарантується судовий захист честi й гiдностi, 

особистих та полiтичних прав i свобод людини й громадянина, передбачених 

Конституцiєю та законами Туркменiстану. Громадяни мають право 

оскаржувати у Верховному судi дiї державних органiв i громадських 

органiзацiй, посадових осiб, вчиненi з порушенням закону, з перевищенням 

повноважень та якi обмежують права й свободи громадян (ст. 40 Конституцiї 

Туркменiстану вiд 18 травня 1992 р.) [188]. Отже, Конституцiя Туркменiстану 

не закрiплює безпосередньо право кожного на звернення до мiждержавних 

органiв iз захисту прав i свобод людини як самостiйне суб’єктивне 

конституцiйне право. 

Конституцiя Республiки Узбекистан вiд 8 грудня 1992 р. [186] закрiплює 

за кожним право як окремо, так i спiльно з iншими особами звертатись iз 

заявами, пропозицiями та скаргами до компетентних державних органiв, 

установ або до народних представникiв (ст. 35). Статтею 44 Конституцiї 

Республiки Узбекистан «кожному гарантується судовий захист його прав i 

свобод, право оскарження до суду незаконних дiй державних органiв, 

посадових осiб, громадських об’єднань». Розглядаючи право на судовий 

захист як гарантiю прав i свобод людини, законодавець цiєї держави не 

закрiплює безпосередньо право кожного на звернення до мiждержавних 

органiв iз захисту прав i свобод людини як самостiйне суб’єктивне 

конституцiйне право. 
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Конституцiя України вiд 28 червня 1996 р. гарантує всiм право 

направляти iндивiдуальнi чи колективнi письмовi звернення або особисто 

звертатись до органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування та 

посадових i службових осiб цих органiв, що зобов’язанi розглянути звернення 

й дати обґрунтовану вiдповiдь у встановлений законом строк (ст. 40) [190]. 

Згiдно зi ст. 50 Конституцiї України права й свободи людини та громадянина 

захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в судi 

рiшень, дiй чи бездiяльностi органiв державної влади, органiв мiсцевого 

самоврядування, посадових i службових осiб. Кожен має право пiсля 

використання всiх нацiональних засобiв правового захисту звертатися за 

захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ або 

до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, членом чи учасником яких є 

Україна [190]. 

Таким чином, Конституцiя України закрiплює як самостiйнi суб’єктивнi 

конституцiйнi права право кожного на звернення до органiв державної влади 

та органiв мiсцевого самоврядування, а також право на захист прав i свобод 

судом. При цьому право кожного на звернення до мiждержавних органiв iз 

захисту прав i свобод людини не є одним зi структурних елементiв права 

кожного на захист його прав i свобод судом. 

Проведений аналiз дає змогу класифiкувати конституцiї країн – учасниць 

СНД залежно вiд того, чи закрiплено право кожного на звернення до 

мiждержавних органiв iз захисту прав i свобод людини як самостiйне 

суб’єктивне конституцiйне право або як структурний елемент iншого 

суб’єктивного конституцiйного права: 

а) конституцiї, що закрiплюють його як самостiйне суб’єктивне 

конституцiйне право (Республiка Бiлорусь, Україна); 

б) конституцiї, що закрiплюють його як структурний елемент iншого 

самостiйного суб’єктивного конституцiйного права (права на звернення – 

Республiка Киргизстан; права на судовий захист – Росiйська Федерацiя, 

Україна); 



224 
 

в) конституцiї, що не закрiплюють його як самостiйне суб’єктивне 

конституцiйне право або структурний елемент iнших суб’єктивних 

конституцiйних прав (Азербайджанська Республiка, Республiка Вiрменiя, 

Республiка Казахстан, Республiка Молдова, Республiка Таджикистан, 

Туркменiстан, Республiка Узбекистан). 

Розглянемо досвiд iз цього питання прибалтiйських держав, якими є 

Латвiйська Республiка, Литовська Республiка та Естонська Республiка. 

Вiдповiдно до ст. 89 Конституцiї Латвiйської Республiки вiд 15 жовтня 

1998 р. [178] держава визнає та захищає основнi права людини згiдно з 

Конституцiєю, законами й зобов’язуючими Латвiю мiжнародними 

договорами. У ст. 135 Конституцiї Литовської Республiки вiд 2 листопада 

1992 р. [179] закрiплено, що Литовська Республiка, здiйснюючи зовнiшню 

полiтику, керується загальновизнаними принципами та нормами 

мiжнародного права, прагне убезпечити незалежнiсть країни, добробут 

громадян, а також їхнi основнi права й свободи, бере участь у створеннi 

мiжнародного порядку, заснованого на правi й справедливостi. У ст. 3 

Конституцiї Естонської Республiки вiд 28 червня 1992 р. проголошено: 

«Загальновизнанi принципи й норми мiжнародного права є невiд’ємною 

частиною правової системи Естонiї» [191]. 

Отже, конституцiї прибалтiйських держав мiстять вiдсильнi норми, якi 

зобов’язують керуватись правилами, що мiстяться в мiжнародних документах. 

Конституцiї країн – учасниць ЄС також не закрiплюють право кожного на 

звернення до мiждержавних органiв iз захисту прав i свобод людини як 

самостiйне суб’єктивне конституцiйне право або структурний елемент iнших 

суб’єктивних конституцiйних прав. Так, вiдповiдно до ч. 1 ст. 24 Конституцiї 

Королiвства Iспанiя кожен має право на ефективний судовий захист пiд час 

здiйснення своїх законних прав та iнтересiв, у жодному разi не допускається 

вiдмова в такому захистi [371]. Згiдно з Основним Законом ФРН, якщо права 

будь-якої особи порушуються державною владою, їй надається можливiсть 

звернутися до суду (ч. 4 ст. 19) [18]. У ст. 24 Конституцiї Iталiйської 
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Республiки [7] закрiплено право кожного в судовому порядку дiяти для 

захисту своїх прав i законних iнтересiв. Захист є непорушним правилом на 

будь-якiй стадiї процесу. Спецiальними установами забезпечується 

можливiсть для незаможних пред’являти позови й захищатись у будь-якому 

судi. Закон визначає умови та способи виправлення судових помилок. 

Вiдповiдно до ст. 13 Королiвства Бельгiя нiхто не може бути позбавлений 

проти своєї волi судового захисту, який встановлюється йому законом [26]. У 

ст. 66 Конституцiї Французької Республiки йдеться: «Нiхто не може бути 

безпiдставно позбавлений свободи. Судова влада, охоронниця особистої 

свободи, забезпечує повагу цього принципу за дотримання умов, 

передбачених законом» [201]. 

Стаття 56 Конституцiї Республiки Болгарiя закрiплює право кожного 

громадянина на захист, якщо його права й законнi iнтереси порушенi або 

перебувають пiд загрозою. До державних установ вiн має право звертатись 

разом зi своїм захисником [180]. При цьому безпосередньо право кожного на 

звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій 

Конституція Республіки Болгарія не закріплює. 

Стаття 20 Конституцiї Португальської Республiки [8] гарантує кожному 

доступ до правових актiв та захист його прав i законних iнтересiв у судi, 

причому в правосуддi не може бути вiдмовлено через брак фiнансових засобiв. 

Крiм того, кожен вiдповiдно до закону має право на юридичну iнформацiю й 

консультацiї, а також на судовий захист i на супровiд адвоката пiд час 

спiлкування з органами й представниками влади (ч. 2 ст. 20 Конституцiї 

Португальської Республiки). У ч. ч. 3–5 ст. 20 Конституцiї Португальської 

Республiки проголошено: «Закон визначає й забезпечує адекватний захист 

таємниць правосуддя. Кожен має право на розгляд його справи в розумнi 

строки та з використанням справедливих процедур. Для захисту особистих 

прав, свобод i їх гарантiй закон гарантує громадянам судовi процедури, що 

характеризуються швидкiстю й прiоритетнiстю, щоб вони могли отримати 
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ефективний i своєчасний судовий захист у разi загрози порушення чи 

порушення зазначених прав». 

Таким чином, Конституцiя Королiвства Iспанiя, Основний Закон ФРН, 

Конституцiя Iталiйської Республiки, Конституцiя Королiвства Бельгiя, 

Конституцiя Французької Республiки, Конституцiя Португальської Республiки 

закрiплюють право кожного на судовий захист. Встановлено, що лише 

Конституцiя Республiки Болгарiя закрiплює право кожного громадянина на 

захист. 

При цьому варто зазначити, що в республiках, у яких не закрiплене й 

водночас не заборонене право кожного на звернення до мiждержавних органiв 

iз захисту прав i свобод людини, кожен вiдповiдно до принципу «те, що не 

заборонено законом, дозволено» може звертатися в мiждержавнi органи iз 

захисту прав людини. 

У юридичнiй лiтературi зазначається, що питання про самостiйнiсть 

суб’єктивного права на звернення в мiжнароднi органи iз захисту прав i 

свобод людини впирається в питання про можливiсть його безпосередньої 

реалiзацiї iндивiдом [563, с. 27]. У вiтчизнянiй та закордоннiй юридичнiй 

науцi питання мiсця конституцiйного права на звернення до мiжнародних 

судових установ i мiжнародних органiзацiй, а також його спiввiдношення з 

iншими правами людини й громадянина є дискусiйним. 

За генерацiйною класифiкацiєю конституцiйне право кожного пiсля 

використання всiх нацiональних засобiв юридичного захисту звертатися за 

захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ або 

до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, членом чи учасником яких є 

Україна, належить до групи прав першого поколiння. Ця група включає в себе 

двi пiдгрупи: громадянськi права та полiтичнi права. Конституцiйне право 

кожного звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних 

мiжнародних судових установ або вiдповiдних органiв мiжнародних 

органiзацiй належить до громадянських прав, якi, на вiдмiну вiд полiтичних, 

не залежать вiд наявностi громадянства. Аналiзоване конституцiйне право не 
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входить також до групи прав другого поколiння, оскiльки має iншу природу. 

Не є воно й правом третього поколiння прав людини, адже не є колективним. 

Навпаки, скарги до мiжнародних судових установ мають iндивiдуальний 

характер. Бiльше того, навiть до Європейського суду з прав людини жертва 

порушення права людини чи основоположної свободи звертається шляхом 

подання iндивiдуальної скарги. За способом реалiзацiї права людини 

роздiляються на iндивiдуальнi, груповi та колективнi. Як уже 

пiдкреслювалось, конституцiйне право кожного пiсля використання всiх 

нацiональних засобiв юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i 

свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ або вiдповiдних органiв 

мiжнародних органiзацiй, членом чи учасником яких є Україна, є 

iндивiдуальним. 

Жвавi дискусiї, як уже зазначалося в пiдроздiлi 2.1 цього дослiдження, 

викликає питання спiввiдношення права кожного на ефективний судовий 

захист, права кожного на звернення до мiжнародних судових установ i 

вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй та права кожного на ефективний 

засiб юридичного захисту. 

На думку Ю. Бисаги, М. Палiнчака, Д. Бєлова, М. Данканича, право особи 

на захист – це матерiальне суб’єктивне право правоохоронного характеру, що 

виникло в момент порушення суб’єктивного права потерпiлого. «Слiд 

вiдзначити двi основнi властивостi права особи на захист. По-перше, право на 

захист означає можливiсть вдатися в необхiдних випадках до примусової сили 

держави, тобто суб’єктом правоохоронного вiдношення, як правило, повинен 

бути державний орган, без якого такий примус не є можливим. Тому 

контрагентами цих правовiдносин будуть, з одного боку, носiй права на 

захист, а з iншого – орган державної влади. Другою властивiстю 

правоохоронних вiдносин є те, що на їх основi складаються вiдповiднi 

процесуальнi вiдносини, якi опосередковують порядок, процедуру 

застосування державно-правових заходiв юридичної вiдповiдальностi та 

захисту», наголошують вченi [57, с. 5]. 
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У дисертацiї Т. Пашук зазначено, що протягом десятилiть найбiльш 

поширеною практикою Суду було встановлення спiввiдношення мiж п. 1 ст. 6 

та ст. 13 Конвенцiї в такий спосiб, що в разi виявлення порушення п. 1 ст. 6 

Конвенцiї Суд не бачив необхiдностi розглядати цю справу також на предмет 

порушення ст. 13 Конвенцiї, оскiльки «вимоги цiєї статтi менш суворi, нiж 

вимоги п. 1 ст. 6, i поглинаються вимогами цього пункту» [287, с. 87]. Учений 

слушно посилається на рiшення Європейського суду з прав людини в справi 

«Васiлеску проти Румунiї», де вказано, що коли мова йде про порушення 

цивiльного права, то п. 1 ст. 6 Конвенцiї є lеx sресiаlis щодо ст. 13 Конвенцiї. 

Зазначений пiдхiд Суду до iнтерпретацiї спiввiдношення цих норм Конвенцiї 

зумовлювався, на слушну думку Т. Пашука, двома чинниками. 

Перший чинник – «вимоги до органу, який здiйснює захист права 

людини». Пункт 1 ст. 6 Конвенцiї порiвняно з її ст. 13 мiстить бiльш жорсткi 

гарантiї. Як вiдзначив Суд, «ст. 13 говорить про ефективний засiб захисту в 

«нацiональному органi», який не обов’язково має бути «судом» у значеннi п. 1 

ст. 6 Конвенцiї». Розумiння термiна «суд» у контекстi ст. 6 Конвенцiї 

передбачає низку спецiальних вимог до такого суб’єкта, а саме: незалежнiсть 

як щодо виконавчої влади, так i щодо сторiн у процесi; тривалiсть 

повноважень членiв суду; гарантiї судової процедури, деякi з яких прямо 

зазначенi в п. 1 ст. 6 Конвенцiї (вiдкритiсть, неупередженiсть, справедливiсть, 

розумний строк судового розгляду тощо). З огляду на компетенцiю певний 

нацiональний орган вважатиметься судом у сенсi п. 1 ст. 6 Конвенцiї, якщо вiн 

здiйснює свої повноваження на основi принципу верховенства права та 

передбачає можливiсть ухвалювати пiсля закiнчення процесу розгляду справи 

обов’язковi для виконання рiшення. Такий суд повинен також мати 

повноваження з’ясовувати всi питання факту й права щодо спору, який вiн 

розглядає [287, с. 87-88]. 

Водночас ст. 13 Конвенцiї тлумачиться Судом таким чином, що 

юридичний засiб захисту «не обов’язково має забезпечуватися судовим 

органом, проте якщо цей орган не судовий, то його повноваження та гарантiї 
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дiяльностi мають значення пiд час визначення того, чи є такий засiб 

ефективним». Iншим пом’якшувальним положенням є те, що хоча засiб 

юридичного захисту, взятий окремо, може й не вiдповiдати вимогам ст. 13 

Конвенцiї, проте в сукупностi засоби, якi iснують у нацiональнiй правовiй 

системi, можуть задовольнити цi вимоги. З позицiї компетенцiї органу 

застосування зазначеного засобу передбачає «розгляд справи по сутi та 

призначення вiдшкодування за необхiдностi». Як бачимо, щодо правового 

положення й процедури дiяльностi органу, який має розглядати скаргу 

людини про ймовiрне порушення її права, п. 1 ст. 6 Конвенцiї прямо зазначає, 

що це має бути саме суд, а також встановлює низку особливих гарантiй, на якi 

в ст. 13 Конвенцiї прямої вказiвки взагалi немає. Однак щодо компетенцiї 

(повноважень органу пiд час розгляду такої скарги) положення ст. 13 

Конвенцiї не набагато «слабшi», нiж положення п. 1 ст. 6 Конвенцiї. На 

практицi Суд чiтко вiдстежує, наскiльки ефективним є наявний засiб 

юридичного захисту, таким чином встановлюючи певнi вимоги до 

повноважень «нацiонального органу», про який говорить ст. 13 Конвенцiї. У 

цьому напрямi Суд виходить з уже згаданого принципу, згiдно з яким 

нацiональний орган повинен мати можливiсть розглянути скаргу по сутi (а не, 

скажiмо, лише розглядати скаргу на предмет її прийнятностi) i завершити 

такий розгляд прийняттям обов’язкового для виконання рiшення про 

застосування адекватного засобу захисту (зокрема, про вiдшкодування 

матерiальної чи моральної шкоди) [287, с. 88-89]. 

Тому Т. Пашук робить перший висновок, що цiннiсть ст. 13 Конвенцiї 

полягає в тому, що її чиннiсть поширюється також на тi випадки, коли певне 

правове питання розв’язується не лише судовим, а й будь-яким iншим 

нацiональним органом. Однак варто пам’ятати, що пiд час вирiшення 

цивiльних чи кримiнальних справ особа має право на розгляд її справи саме 

судовим органом (з огляду на п. 1 ст. 6 Конвенцiї) [287, с. 88-89]. 

Другим чинником учений називає «коло вiдносин, на якi поширюються 

вимоги п. 1 ст. 6 та ст. 13 Конвенцiї». Як зазначалося, п. 1 ст. 6 Конвенцiї вже 
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в текстi цього договору безпосередньо вказує на специфiчнi вимоги, про якi 

ст. 13 Конвенцiї говорить лише в загальних формулюваннях. Однак зазначенi 

вимоги застосовуються, по-перше, лише до судового розгляду, а по-друге, 

лише щодо цивiльних прав або прав, якi виникають у зв’язку з кримiнальним 

обвинуваченням. При цьому необхiдно враховувати, що автономну концепцiю 

(тобто таку, яка не залежить вiд внутрiшнього законодавства держав-

учасниць) цивiльних прав i кримiнального обвинувачення сформовано 

прецедентною практикою Суду. Натомiсть ст. 13 Конвенцiї поширює свої 

гарантiї на будь-якi права, передбаченi цим актом, у тому числi права цивiльнi. 

Як зазначив Суд у справi «Голдер проти Об’єднаного Королiвства», концепцiя 

«цивiльних прав та обов’язкiв» (п. 1 ст. 6 Конвенцiї) не є тотожною за обсягом 

концепцiї «права й свободи, викладенi в цiй Конвенцiї» (ст. 13), хоча в певнiй 

частинi першi та другi права можуть спiвпадати. Тому якщо справа стосується 

цивiльних прав та обов’язкiв, то дiють зазвичай гарантiї спецiальної норми, 

тобто п. 1 ст. 6 Конвенцiї» [287, с. 88-89]. 

Вiдповiдно, другий слушний висновок Т. Пашука полягає в тому, що у 

випадках порушення тих прав, на якi не поширюються гарантiї п. 1 ст. 6 

Конвенцiї, дiють гарантiї саме ст. 13 цього акта [287, с. 88-89]. 

Що стосується конституцiйного права звертатися за захистом своїх прав i 

свобод до мiжнародних судових установ та вiдповiдних органiв мiжнародних 

органiзацiй, то розумiння термiна «мiжнародний суд» передбачає такi 

спецiальнi вимоги до цього суб’єкта: створюється для забезпечення 

дотримання державами їхнiх зобов’язань за мiжнародними договорами (ст. 19 

Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод); незалежнiсть 

щодо держави, а також щодо сторiн у справi; визначення в мiжнародних 

документах гарантiй судової процедури; принцип верховенства права – основа 

здiйснення повноважень; можливiсть ухвалення пiсля закiнчення розгляду 

справи рiшення по сутi. 

Мiжнародна органiзацiя – це об’єднання держав, створене на основi 

мiжнародного договору для виконання певної мети, що має систему постiйно 
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дiючих органiв, володiє мiжнародною правосуб’єктнiстю та засноване згiдно з 

мiжнародним правом. Для мiжнародної органiзацiї характернi такi ознаки: 

членство держав, договiрна основа, наявнiсть певної мети, система постiйно 

дiючих органiв, володiння мiжнародною правосуб’єктнiстю, вiдповiднiсть 

мiжнародному праву [287, с. 69]. При цьому за захистом своїх порушених прав 

i свобод жертва порушення звертається не до мiжнародної органiзацiї загалом, 

а до її вiдповiдного органу. 

Проведений аналiз спiввiдношення конституцiйного права звертатися до 

мiжнародних судових установ i мiжнародних органiзацiй з iншими правами 

людини й громадянина дає змогу дiйти висновку, що за рiзними критерiями 

конституцiйне право на звернення до мiжнародних судових установ i 

мiжнародних органiзацiй є таким: 1) за змiстом потреб людини – 

громадянським; 2) за значенням для людини – основним; 3) за способом 

здiйснення – активним; 4) за суб’єктним складом – iндивiдуальним. 

Завдяки реалiзацiї конституцiйного права кожного пiсля використання 

всiх нацiональних засобiв юридичного захисту звертатися за захистом своїх 

прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ або вiдповiдних 

органiв мiжнародних органiзацiй, членом чи учасником яких є Україна, 

вiдбувається вiдновлення порушеного права та/або свободи людини й 

громадянина на нацiональному рiвнi вiдповiдно до принципу субсидiарностi. 

Також це дає змогу державi виявляти структурнi або загальнi недолiки в 

нацiональному правi чи практицi, першопричини недолiкiв системного 

характеру, якi лежать в основi порушення, та усувати їх. Аргументами на 

пiдтвердження зазначеного є наведенi далi документи Ради Європи та 

практика Європейського суду з прав людини. 

У резолюцiї «Щодо рiшень, якi розкривають системну проблему, що 

лежить в основi порушень» вiд 12 травня 2004 р. Комiтет Мiнiстрiв 

запропонував Суду «вказувати у своїх рiшеннях про порушення Конвенцiї на 

те, що, на його думку, становить системну проблему, яка лежить в основi 

порушення, та на першопричину цiєї проблеми (зокрема, у тому випадку, коли 
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вона може спричинити зростання кiлькостi звернень) з метою надання 

допомоги державам у пошуку належного розв’язання цiєї проблеми, а 

Комiтету Мiнiстрiв – у наглядi за виконанням рiшень» [340]. З метою 

забезпечення ефективного виконання рiшень, постановлених Судом у таких 

справах, Суд може застосувати процедуру «пiлотного» рiшення, яка дає йому 

змогу чiтко вказати в такому рiшеннi на iснування структурних проблем, якi 

лежать в основi порушень, а також на конкретнi засоби чи заходи, за 

допомогою яких держава-вiдповiдач має виправити ситуацiю. 

Дотримуючись пiдходу, опрацьованого в справi «Бурдов проти Росiйської 

Федерацiї (№ 2)», Суд застосував процедуру «пiлотного» рiшення в справах 

«Каверзiн проти України», «Харченко проти України» та «Юрiй Миколайович 

Iванов проти України», щоб спонукати державу-вiдповiдача до вирiшення 

великої кiлькостi iндивiдуальних справ, зумовлюваних однiєю й тiєю ж 

структурною проблемою, що iснує на нацiональному рiвнi, а також 

ураховуючи насамперед повторюваний i хронiчний характер проблем, якi 

лежать в основi порушень, велику кiлькiсть потерпiлих вiд таких порушень в 

Українi та нагальну необхiднiсть надання їм невiдкладного й належного 

вiдшкодування на нацiональному рiвнi. 

У бiльшостi рiшень Суду Україну визнано винною в системних 

порушеннях норм ст. ст. 3, 5, 6 та 13 Конвенцiї. Реалiзуючи своє 

конституцiйне право пiсля використання всiх нацiональних засобiв 

юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних 

мiжнародних судових установ або вiдповiдних органiв мiжнародних 

органiзацiй, членом чи учасником яких є Україна, жертви порушень прав 

людини й основоположних свобод поновили свої порушенi права. 

Так, вiдповiдно до ст. 3 Конвенцiї, нiкого не може бути пiддано 

катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гiднiсть, поводженню 

або покаранню. Н. Ахтирська слушно пiдкреслює, що абсолютна заборона 

катувань є умовою справедливого судочинства [44]. Водночас приблизно в 40 

своїх рiшеннях Суд встановив, що державнi органи України вiдповiдальнi за 
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жорстоке поводження з особами, якi трималися пiд вартою, та що ефективного 

розслiдування тверджень про таке жорстоке поводження проведено не було, 

що є порушенням ст. 3 Конвенцiї. 

Так, у низцi справ проти України, у яких заявники оскаржували до вищих 

за iєрархiєю прокурорiв та/або судiв постанови про вiдмову в порушеннi 

справи за їхнiми скаргами на погане поводження з боку працiвникiв мiлiцiї, 

Суд вказав, що звернення з такими скаргами не забезпечили ефективнiсть 

вiдповiдної службової перевiрки. Зокрема, з огляду на висновки Суду в 

згаданих рiшеннях у справах «Козинець проти України» (п. п. 61–65), 

«Силенок i «Техносервiсплюс» проти України» (заява № 20988/02 вiд 9 грудня 

2010 року, п. п. 75–77), «Бочаров проти України» (заява № 21037/05 вiд 17 

березня 2011 року, п. п. 57–60), «Нечипорук i Йонкало проти України» (заява 

№ 42310/04 вiд 21 квiтня 2011 року, п. п. 162–164) [4] постає, що хоча 

прокурори й суди, розглянувши скарги на неналежнiсть проведеної перевiрки, 

давали (у багатьох випадках неодноразовi) вказiвки щодо необхiдностi вжиття 

певних заходiв пiд час нової (або триваючої) перевiрки, проте такi вказiвки 

належним чином не виконувались або цiлком iгнорувалися. Це часто 

призводило до тривалого та неодноразового розгляду таких скарг 

прокуратурою й судами, однак без будь-якого суттєвого результату. Наразi на 

розглядi Суду перебуває бiльше 100 справ, якi стосуються тих же питань [19]. 

15 серпня 2012 року отримало статус остаточного пiлотне рiшення 

Європейського суду з прав людини в справi «Каверзiн проти України» [351]. У 

ньому Суд зазначив, що частина цiєї справи стосується повторюваних 

проблем, якi лежать в основi частих порушень Україною ст. 3 Конвенцiї. 

Зокрема, враховуючи вiдповiдну практику Суду, пiдозрюванi є найбiльш 

вразливою групою жертв жорстокого поводження з боку правоохоронцiв. 

Жорстоке поводження часто мало мiсце в першi днi тримання жертв пiд 

вартою, упродовж яких вони не мали доступу до захисника, а їхнi тiлеснi 

ушкодження належним чином або взагалi не фiксувалися. Хоча не в кожному 

такому випадку можна встановити, що жорстоке поводження здiйснювалося з 
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метою отримання зiзнавальних показань, не можна виключати зв’язок мiж 

жорстоким поводженням iз жертвами та метою державних органiв отримати 

викривальнi докази (п. 108 рiшення в справi «Вергельський проти України», п. 

36 рiшення в справi «Самардак проти України», п. 60 рiшення в справi 

«Ковальчук проти України», п. 47 рiшення в справi «Бочаров проти України», 

п. 73 рiшення в справi «Коробов проти України») [5]. Крiм того, Суд 

наголосив, що в деяких доповiдях i дослiдженнях щодо питання жорстокого 

поводження в Українi оцiнка роботи працiвника мiлiцiї, яка базувалась на 

кiлькостi розкритих злочинiв, була одним iз факторiв, що сприяли катуванню 

пiдозрюваних [81]. 

Iншим розповсюдженим фактором, який призвiв до порушення ст. 3 

Конвенцiї в справах, якi Суд розглядав ранiше, є «небажання працiвникiв 

прокуратури оперативно й швидко вживати всiх належних заходiв для 

встановлення фактiв та обставин за скаргами про жорстоке поводження та 

забезпечення вiдповiдних доказiв». Пiд час перевiрок працiвники прокуратури 

рiдко обмежувались поясненнями працiвникiв мiлiцiї. Версiї подiй працiвникiв 

мiлiцiї мали перевагу, i жодних зусиль для перевiрки їх за допомогою iнших 

заходiв не докладалося (рiшення в справi «Каверзiн проти України»). Таке 

небажання працiвникiв прокуратури, зокрема й у ситуацiях, коли, як 

стверджувалось, до пiдозрюваних застосовувалося жорстоке поводження з 

метою отримання зiзнавальних показань, може бути пояснене певною мiрою 

конфлiктом мiж такими завданнями працiвникiв прокуратури в кримiнальному 

провадженнi, як пiдтримання державного обвинувачення в судi та здiйснення 

нагляду за законнiстю досудового слiдства (mutаtis mutаndis, п. 58 рiшення в 

справi «Салов проти України» (заява № 65518/01 вiд 6 вересня 2005 р.), п. 63 

рiшення в справi «Мерiт проти України» (заява № 66561/01 вiд 30 березня 

2004 р.), п. 95 рiшення в справi «Коваль проти України» (заява № 65550/01 вiд 

19 жовтня 2006 р.). 

Про системний характер окреслених проблем свiдчать також доповiдi та 

дослiдження у сферi дотримання прав людини в Українi, якi ґрунтуються на 
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iнформацiї, отриманiй як вiд нацiональних органiв, так i вiд рiзних 

нацiональних i мiжнародних органiзацiй, наприклад Європейського комiтету з 

питань запобiгання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 

гiднiсть, поводженню чи покаранню, Комiтету ООН проти катувань тощо [4]. 

Реалiзацiя жертвами порушення прав людини й основоположних свобод 

конституцiйного права кожного пiсля використання всiх нацiональних засобiв 

юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних 

мiжнародних судових установ або вiдповiдних органiв мiжнародних 

органiзацiй, членом чи учасником яких є Україна, дасть змогу Українi виявити 

такi системнi проблеми, якi лежать в основi частих порушень державою ст. 3 

Конвенцiї: недостатнiсть наявних у законодавствi України гарантiй для 

захисту кожної людини вiд катування або нелюдського чи такого, що 

принижує гiднiсть, поводження або покарання; неефективна оцiнка роботи 

працiвникiв мiлiцiї, яка визначалася кiлькiстю розкритих злочинiв; конфлiкт 

мiж двома завданнями спiвробiтникiв прокуратури в кримiнальному 

провадженнi (пiдтриманням державного обвинувачення в судi та здiйсненням 

нагляду за законнiстю досудового слiдства); невiдповiднiсть критерiям 

ефективностi розслiдування скарг на катування або нелюдське чи таке, що 

принижує гiднiсть, поводження або покарання. 

Рiшення Європейського суду з прав людини за ст. 3 Конвенцiї, 

рекомендацiї, резолюцiї та рiшення Комiтету Мiнiстрiв Ради Європи, 

резолюцiї Парламентської Асамблеї Ради Європи стали поштовхом для 

вдосконалення законодавства України. 13 квiтня 2012 р. прийнято 

Кримiнальний процесуальний кодекс України [209]. Вiдповiдно до ч. 2 ст. 8 

цього акта в кримiнальному провадженнi застосовується принцип 

верховенства права з урахуванням практики Європейського суду з прав 

людини, i кримiнальне процесуальне законодавство України застосовується з 

урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК 

України). 
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В. Касько слушно зазначає, що в КПК України посиленi гарантiї захисту 

вiд жорстокого поводження, вiдсутня стадiя дослiдчої перевiрки, що 

сприятиме ефективностi розслiдування; вiдсутнiй iнститут дослiдування 

(виправдання або засудження); запроваджено новi пiдходи до збирання й 

оцiнки доказiв, прокуратура не розслiдуватиме скарги на жорстоке 

поводження з боку правоохоронцiв пiсля створення державного бюро 

розслiдувань тощо [163]. 

Водночас Україна має термiново реформувати правову систему, щоб 

забезпечити викорiнення практики катування осiб, якi тримаються пiд вартою, 

проведення ефективного розслiдування вiдповiдно до ст. 3 Конвенцiї в кожнiй 

конкретнiй справi, у якiй заявляється небезпiдставна скарга на жорстоке 

поводження, та ефективне виправлення на нацiональному рiвнi будь-яких 

недолiкiв такого розслiдування. 

У бiльшостi рiшень Суду Україну визнано винною в системних 

порушеннях не лише норм ст. 3 Конвенцiї, а й ст. 5 цього акта, у якiй 

проголошено: «Кожен має право на свободу та особисту недоторканнiсть. 

Нiкого не може бути позбавлено свободи, крiм таких випадкiв i вiдповiдно до 

процедури, встановленої законом <…>. Кожен, кого заарештовано, має бути 

негайно поiнформований зрозумiлою для нього мовою про пiдстави його 

арешту та про будь-яке обвинувачення, висунуте проти нього. Кожен, кого 

заарештовано або затримано згiдно з положеннями пп. «с» п. 1 цiєї статтi, має 

негайно постати перед суддею чи iншою посадовою особою, якiй закон надає 

право здiйснювати судову владу, i йому має бути забезпечено розгляд справи 

судом упродовж розумного строку або звiльнення пiд час провадження. Таке 

звiльнення може бути зумовлене гарантiями з’явитися на судове засiдання. 

Кожен, кого позбавлено свободи внаслiдок арешту або тримання пiд вартою, 

має право iнiцiювати провадження, у ходi якого суд без зволiкання встановлює 

законнiсть затримання та приймає рiшення про звiльнення, якщо затримання є 

незаконним. Кожен, хто є потерпiлим вiд арешту або затримання, здiйсненого 
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всупереч положенням цiєї статтi, має забезпечене правовою санкцiєю право на 

вiдшкодування». 

10 лютого 2011 року набрало статус остаточного рiшення Європейського 

суду з прав людини в справi «Харченко проти України» [352]. Суд застосував 

процедуру «пiлотного» рiшення, визнавши порушення ст. 5 Конвенцiї, якi 

можна визначити як такi, що постiйно констатуються Судом у справах проти 

України. Хоча завдяки змiнам у законодавствi двi з множини проблем, 

виявлених у цiй справi (взяття пiд варту та продовження строку тримання пiд 

вартою за санкцiєю прокурора, а також неврахування перiоду ознайомлення з 

матерiалами справи в строк досудового ув’язнення), уже не виникають у 

справах щодо досудового ув’язнення в Українi, однак iншi проблеми досi 

мають мiсце. Тому Суд постiйно констатує порушення пп. «с» п. 1 ст. 5 

Конвенцiї щодо перiодiв, протягом яких тримання пiд вартою здiйснювалось 

без вiдповiдного судового рiшення, особливо протягом перiоду пiсля 

закiнчення слiдства та до початку судового розгляду, а також щодо судових 

рiшень, винесених на стадiї судового розгляду, якi не мiстять визначенi строки 

подальшого тримання пiд вартою, таким чином залишаючи без змiн такий 

запобiжний захiд, а не продовжуючи строк його застосування, що суперечить 

вимогам ст. 5 (рiшення в справi «Єлоєв проти України» (заява № 17283/02 вiд 

6 листопада 2008 року)). Вважаємо, що обидвi проблеми мають мiсце у зв’язку 

iз законодавчою прогалиною. 

Крiм того, у своїх рiшеннях Суд часто констатував порушення п. 3 ст. 5 

Конвенцiї у зв’язку з тим, що навiть коли йдеться про тривалi строки тримання 

пiд вартою, нацiональнi суди часто обґрунтовують продовження строку 

тримання пiд вартою однаковими пiдставами впродовж усього перiоду 

ув’язнення, якщо взагалi роблять це. Водночас згiдно з п. 3 ст. 5 Конвенцiї 

пiсля спливу певного часу подальше iснування обґрунтованої пiдозри перестає 

саме по собi бути пiдставою для позбавлення свободи, а суди зобов’язанi 

обґрунтовувати рiшення про продовження тримання пiд вартою iншими 

пiдставами, якi мають бути чiтко вказанi (рiшення в справi «Свершов проти 



238 
 

України» (заява № 35231/02 вiд 27 листопада 2008 року)). Суд не може 

рекомендувати, якi конкретнi заходи варто вжити у зв’язку iз цим, проте 

зазначає, що нацiональнi органи влади повиннi розв’язати цю проблему, щоб 

не допустити подальшого надходження аналогiчних скарг за такою нормою. 

Щодо права на розгляд питання законностi тримання пiд вартою, що 

гарантується п. 4 ст. 5 Конвенцiї, Суд зазначив, що в справi «Харченко проти 

України» та iнших подiбних справах, якi розглядались ранiше, вiн зiткнувся з 

проблемою вiдсутностi адекватного реагування з боку нацiональних судiв на 

аргументи заявникiв про необхiднiсть звiльнення їх iз-пiд варти. Незважаючи 

на iснування нацiональних судiв, компетентних вирiшувати такi питання й 

ухвалювати рiшення про звiльнення з-пiд варти, без чiткої процедури розгляду 

питання законностi тримання пiд вартою суди часто залишаються 

теоретичним, а не практичним засобом для цiлей п. 4 ст. 5 Конвенцiї (рiшення 

в справi «Молодорич проти України»). Крiм того, вважаємо, що забезпеченню 

невiдкладностi розгляду питання законностi тримання пiд вартою заважає те, 

що такий розгляд пов’язаний з iншими процесуальними заходами, якi 

вживаються в кримiнальнiй справi заявника протягом розслiдування й 

судового розгляду справи, хоча такi процесуальнi заходи не обов’язково 

можуть збiгатись iз необхiднiстю без зволiкання та з розумною перiодичнiстю 

вирiшувати питання про подальше тримання заявника пiд вартою (рiшення в 

справi «Свершов проти України» (заява № 35231/02 вiд 27 листопада 2008 

року)). Зрештою, чинне законодавство не захищає заявникiв вiд свавiлля, коли, 

як це мало мiсце в справi «Єлоєв проти України», нацiональний суд 

вiдмовляється повторно дослiдити обґрунтованiсть тримання заявника пiд 

вартою, посилаючись на те, що ранiше вiн уже неодноразово вирiшував 

питання щодо законностi тримання пiд вартою, тим самим позбавляючи 

заявника права, гарантованого п. 4 ст. 5 Конвенцiї, на розгляд питання 

законностi його ув’язнення. У рiшеннi в справi «Харченко проти України» Суд 

зазначає, що нацiональнi органи повиннi розв’язати цi проблеми, щоб не 

допустити подальших повторюваних скарг щодо цього питання. 
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Реалiзацiя жертвами порушення прав людини й основоположних свобод 

конституцiйного права кожного пiсля використання всiх нацiональних засобiв 

юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних 

мiжнародних судових установ або вiдповiдних органiв мiжнародних 

органiзацiй, членом чи учасником яких є Україна (ч. 5 ст. 55 Конституцiї 

України), дасть змогу Українi виявити такi системнi проблеми, що лежать в 

основi частих порушень державою ст. 5 Конвенцiї: свавiльне затримання 

особи; використання для цiлей кримiнального провадження адмiнiстративного 

арешту; утримання особи пiд вартою пiсля завершення розслiдування; 

вiдсутнiсть перiодичного судового контролю за утриманням пiд вартою, 

зокрема й пiд час судового розгляду; порушення розумних строкiв утримання 

пiд вартою; вiдсутнiсть у законах України чiткої процедури оскарження 

заявником до суду незаконностi утримання пiд вартою; вiдсутнiсть у законах 

України правових пiдстав для утримання пiд вартою осiб в очiкуваннi 

екстрадицiї. 

Реалiзацiя жертвами порушення прав людини й основоположних свобод 

конституцiйного права звертатися за захистом своїх прав i свобод до 

вiдповiдних мiжнародних судових установ або вiдповiдних органiв 

мiжнародних органiзацiй показує, що серед усiх держав Ради Європи Україна 

є «рекордсменом» iз системних порушень норм ст. 6 Конвенцiї, вiдповiдно до 

якої кожен має право на справедливий суд. 

15 сiчня 2010 року набрало статус остаточного пiлотне рiшення 

Європейського суду з прав людини в справi «Юрiй Миколайович Iванов проти 

України» [353]. У цьому рiшеннi Суд належним чином урахував позицiю 

Комiтету Мiнiстрiв, який визнав, що невиконання рiшень нацiональних 

судових органiв в Українi є структурною проблемою, яка залишається 

невирiшеною. При цьому Європейський суд iз прав людини в рiшеннi в справi 

«Горнсбi проти Грецiї» вiд 19 березня 1997 р. пiдкреслює: «Право на суд, 

захищене ст. 6, було б iлюзорним, якби нацiональна правова система Високої 

Договiрної Сторони дозволяла, щоб остаточне, обов’язкове для виконання 
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судове рiшення залишалось невиконаним на шкоду будь-якiй зi сторiн». 

Ефективний доступ до суду включає право на виконання судового рiшення без 

невиправданих затримок. Саме на державу покладено обов’язок дбати про те, 

щоб остаточнi рiшення, винесенi проти її органiв, установ чи пiдприємств, якi 

перебувають у державнiй власностi або контролюються державою, 

виконувались вiдповiдно до зазначених вимог Конвенцiї (рiшення в справах 

«Ромашов проти України» вiд 27 липня 2004 р., «Дубенко проти України» вiд 

11 сiчня 2005 р., «Козачек проти України» вiд 7 грудня 2006 р.). У рiшеннi в 

справi «Шмалько проти України» вiд 20 липня 2004 р. Суд зазначив, що 

держава не може виправдовувати нестачею коштiв невиконання судових 

рiшень, винесених проти неї або проти установ чи пiдприємств, якi 

перебувають у державнiй власностi або контролюються державою. Держава 

несе вiдповiдальнiсть за виконання остаточних рiшень, якщо чинники, що 

затримують чи перешкоджають їх повному й вчасному виконанню, 

перебувають у межах контролю органiв влади (рiшення в справах «Сокур 

проти України» вiд 26 квiтня 2005 р. та «Крищук проти України» вiд 

19 лютого 2009 р.). 

У пiлотному рiшеннi в справi «Юрiй Миколайович Iванов проти України» 

Європейський суд iз прав людини слушно наголошує, що за останнi 5 рокiв, 

якi минули пiсля його перших рiшень проти України, у яких було вказано на 

наявнiсть численних аналогiчних порушень Конвенцiї у зв’язку з 

невиконанням або надмiрною тривалiстю виконання в Українi остаточних 

рiшень нацiональних судiв про вiдшкодування та у зв’язку з вiдсутнiстю 

ефективних нацiональних засобiв юридичного захисту щодо таких порушень, 

вiн винiс рiшення вже в бiльше нiж 300 таких справах проти України. Хоча 

справдi iснують певнi вразливi групи українських громадян, яких цi проблеми 

зачiпають бiльше, нiж iнших, та яких не обов’язково вiдносити до певної 

«категорiї громадян, яку легко iдентифiкувати», осiб, якi перебувають у такiй 

же ситуацiї, що й заявник у справi «Юрiй Миколайович Iванов проти 

України». Уряд України неодноразово зазначав, що причина затримок у 
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виконаннi остаточних рiшень нацiональних судiв полягає в iснуваннi низки 

рiзних дисфункцiй у правовiй системi України. Водночас Суд нагадав Уряду 

України свої висновки за п. 1 ст. 6 Конвенцiї та ст. 1 Першого протоколу: 

затримки у виконаннi рiшень спричинялись поєднанням певних факторiв, 

таких як брак бюджетних коштiв, бездiяльнiсть iз боку державних виконавцiв i 

недолiки в нацiональному законодавствi. У багатьох справах проти України, у 

яких порушуються аналогiчнi питання, заявники не мали змоги домогтися 

вчасної виплати присудженого судом вiдшкодування через невжиття органами 

влади певних бюджетних заходiв або через запровадження заборони на арешт 

i продаж майна, що належить пiдприємствам, якi перебувають у державнiй 

власностi чи контролюються державою. Суд зауважив, що всi зазначенi 

фактори перебували в межах контролю держави – України, яка досi не 

спромоглася вжити заходiв для покращення ситуацiї, незважаючи на значну й 

послiдовну практику Суду з вирiшення таких справ. 

Аналiз висновкiв, яких Суд дiйшов у справах проти України, у поєднаннi 

з iншими наявними в Суду вiдповiдними матерiалами свiдчить, на його думку, 

про те, що держава-вiдповiдач демонструє майже повну вiдсутнiсть бажання 

вирiшувати проблеми, про якi йдеться. 

Отже, окресленi порушення норм ст. 6 Конвенцiї не пов’язанi з певним 

поодиноким випадком чи особливим поворотом подiй у справах, а є наслiдком 

недолiкiв регуляторної та адмiнiстративної практики органiв влади держави з 

виконання рiшень нацiональних судiв, за якi вони несуть вiдповiдальнiсть. 

Суд наголосив, що ситуацiю, яка склалася, варто квалiфiкувати як таку, що є 

результатом практики, несумiсної з положеннями Конвенцiї в результатi 

наявностi таких системних проблем, що лежать в основi частих порушень 

Україною ст. 6 Конвенцiї, як невиконання рiшень судiв, порушення 

змагальностi процесу й процесуальної рiвностi сторiн та порушення 

презумпцiї невинуватостi особи. 

Стаття 13 Конвенцiї прямо виражає обов’язок держави, передбачений 

ст. 1 Конвенцiї, захищати права людини насамперед у межах власної правової 
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системи. Тому вона вимагає вiд держав нацiонального засобу юридичного 

захисту, який забезпечуватиме вирiшення по сутi поданої за Конвенцiєю 

«небезпiдставної скарги» та надання вiдповiдного вiдшкодування (рiшення в 

справi «Кудла проти Польщi»). 

Водночас щодо України Суд вказав на систематичне недотримання 

Україною свого обов’язку iз запровадження у зв’язку iз цим ефективного 

засобу юридичного захисту, що становить системну проблему, посилаючись 

на декiлька справ, у яких Суд уже постановив рiшення, що набули статусу 

остаточних («Свiнтицький i Гончаров проти України» вiд 4 жовтня 2005 р., 

«Михайлова та iншi проти України» вiд 15 червня 2006 р. та ін.). 

У рiшеннi в однiй iз перших справ проти України щодо питання наявностi 

ефективних засобiв юридичного захисту щодо скарг на тривале невиконання 

судових рiшень («Войтенко проти України») Суд дiйшов висновку, що 

заявник не мав ефективного засобу юридичного захисту, як цього вимагає ст. 

13 Конвенцiї, який забезпечив би вiдшкодування шкоди, спричиненої 

затримкою в провадженнi, про яке йдеться, та що мало мiсце порушення цього 

положення. 

У пiлотному рiшеннi в справi «Юрiй Миколайович Iванов проти України» 

Суд зазначив: «Незважаючи на сприятливий для заявника результат 

провадження, яке вiн iнiцiював проти державної виконавчої служби, воно не 

дало йому змогу попередити або виправити порушення п. 1 ст. 6 Конвенцiї та 

ст. 1 Першого протоколу, згодом виявленi Судом у його справi. Хоча 

остаточним рiшенням вiд 29 липня 2003 р. Суд визнав державну виконавчу 

службу винною в затягуваннi виконавчого провадження за рiшенням вiд 

22 серпня 2001 р. та зобов’язав її виплатити заявниковi вiдшкодування, це не 

покращило ситуацiю, оскiльки провадження з виконання рiшення вiд 22 

серпня 2001 р. не було завершено та навiть не було прискорено, а 

вiдшкодування, призначене рiшенням вiд 29 липня 2003 р., залишилось 

невиплаченим. Отже, Суд визнає, що в справi, яка розглядається, мало мiсце 

порушення ст. 13 Конвенцiї». 
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При цьому Суд не бачив пiдстав не погоджуватися з Урядом України в 

тому, що причина затримок у виконаннi остаточних рiшень нацiональних 

судiв полягає в iснуваннi низки рiзних дисфункцiй у правовiй системi 

України: «Затримки у виконаннi рiшень, винесених на користь заявника, були 

спричиненi поєднанням певних факторiв, таких як брак бюджетних коштiв, 

бездiяльнiсть iз боку державних виконавцiв та недолiки в нацiональному 

законодавствi». Суд пiдтвердив такий висновок пiд час розгляду справ 

«Гаркуша проти України» вiд 13 грудня 2005 р. (п. п. 18–20), «Михайлова та 

iншi проти України» вiд 15 червня 2006 р. (п. п. 27 i 36) [4]. 

В iнших справах, у яких порушуються аналогiчнi питання, заявники не 

могли домогтися вчасної виплати присудженого судом вiдшкодування через 

невжиття органами влади певних бюджетних заходiв або через запровадження 

заборони на арешт i продаж майна, що належить пiдприємствам, якi 

перебувають у державнiй власностi чи контролюються державою (рiшення в 

справах «Ромашов проти України» вiд 27 липня 2004 р., «Дубенко проти 

України» вiд 11 сiчня 2005 р., «Козачек проти України» вiд 7 грудня 

2006 р. [4]). Отже, процесуальнi норми вiтчизняного законодавства щодо 

позову про вiдшкодування не вiдповiдають принципу справедливостi, 

гарантованому ст. 6 Конвенцiї. 

Проведений аналiз практики Європейського суду з прав людини дав 

змогу виявити в Українi такi системнi проблеми, що лежать в основi частих 

порушень Україною ст. 13 Конвенцiї: порушення розумного строку пiд час 

розгляду позовiв про вiдшкодування матерiальної та/або моральної шкоди; 

виплата призначеного вiдшкодування матерiальної та/або моральної шкоди зi 

зволiканням i, як правило, бiльше нiж через 6 мiсяцiв iз дня, коли рiшення про 

його призначення набирає законної сили; процесуальнi норми стосовно позову 

про вiдшкодування матерiальної та/або моральної шкоди не вiдповiдають 

принципу справедливостi, гарантованому ст. 6 Конвенцiї; норми щодо 

судових витрат покладають надмiрний тягар на сторону, яка подає позов, 

якщо її позов обґрунтований; розмiр вiдшкодування матерiальної та/або 
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моральної шкоди не є розумним порiвняно з розмiром вiдшкодувань, 

призначених Судом в аналогiчних справах проти України [116, с. 90-91]. 

Таким чином, конституцiйне право пiсля використання всiх нацiональних 

засобiв юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i свобод до 

вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних органiв 

мiжнародних органiзацiй, членом чи учасником яких є Україна, є самостiйним 

суб’єктивним правом людини та гарантiєю здiйснення iнших суб’єктивних 

юридичних прав. 

 

Висновки до роздiлу 2 

 

Аналiз основних наукових пiдходiв до сутностi, ознак i змiсту 

конституцiйного права на звернення до відповідних міжнародних судових 

установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, його мiсця в 

системi конституцiйних прав людини й громадянина, спiввiдношення з 

iншими правами людини та громадянина дав змогу дiйти певних висновкiв, 

що наведенi нижче. 

1. У юридичнiй науцi питання сутностi конституцiйного права на 

звернення до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій є дискусiйним. Зiставлення об’єктивного 

права й суб’єктивного права є пiдставою для твердження про подвiйний 

характер права на звернення до відповідних міжнародних судових установ чи 

до відповідних органів міжнародних організацій. 

З урахуванням основних ознак об’єктивного права кожного звертатися до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій сформульовано його визначення як офіційно 

виражених та визнаних у суспільстві правил поведінки учасників 

конституційно-правових відносин у сфері міжнародного захисту прав і свобод 

людини, що охороняються державою, згідно з якими поведінка учасників цих 

відносин оцінюється як правомірна або неправомірна. Акцентовано увагу на 
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ефективностi як невiд’ємному сутнiсному елементi об’єктивного 

конституцiйного права на звернення до відповідних міжнародних судових 

установ чи до відповідних органів міжнародних організацій. 

З урахуванням основних ознак суб’єктивного права кожного звертатися 

до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій сформульовано його визначення як юридично 

забезпеченої можливості будь-якої особи, неурядової організації або групи 

осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного порушення прав і свобод, 

викладених у міжнародних актах, учасником яких є держава, після 

використання всіх національних засобів юридичного захисту, згідно із 

загальновизнаними принципами міжнародного права, звернення за захистом 

своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є 

держава. 

2. Виявлено ознаки конституційного права звертатися до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій:  

1) наявність норми об’єктивного права, яка закріплює можливість 

подавати індивідуальні заяви, звернення, скарги в письмовій формі;  

2) здатність бути суб’єктом звернення;  

3) можливість звертатися до: а) міжнародних судових установ; б) органів 

міжнародних організацій, членом або учасником яких є держава;  

4) можливість звертатися з метою захисту своїх прав і свобод якщо: 

а) порушення суб’єктивного права чи свободи відбулось; б) суб’єктивне 

юридичне право чи свободу не порушено, але існує загроза їх порушення;  

5) можливість дружнього врегулювання спору з державою на основі 

поваги до прав людини, як їх визначає відповідний міжнародний акт;  

6) гарантії розгляду або вивчення індивідуальної заяви, звернення, скарги 

і проведення розслідування міжнародною судовою установою чи органом 

міжнародної організації, якщо це передбачено міжнародним договором;  
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7) гарантії отримання вмотивованих рішень міжнародних судових 

установ, органів міжнародних організацій;  

8) можливість ефективного захисту своїх прав і свобод. 

3. Зроблено висновок, що у ст. 55 Конституції України закріплено основні 

права і свободи, якi є гарантією всіх iнших основних прав i свобод людини і 

громадянина. Ними є право на судовий захист, право на звернення до 

міжнародних судових установ та організацій, право на звернення із 

конституційною скаргою до Конституційного Суду України, право звертатися 

за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, а також право будь-якими не забороненими законом засобами 

захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Ці права 

становлять спеціальну групу основних прав i свобод людини і громадянина – 

права, які є гарантією всіх iнших основних прав i свобод людини і 

громадянина. Акцентовано увагу, що не дивлячись на закріплення їх як 

суб’єктивних юридичних прав, об’єктивним правом їм надано характер 

гарантій. 

4. Виділено елементи змісту конституційного права кожного звертатися 

за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ 

чи до відповідних органів міжнародних організацій, а саме такі можливості:  

1) кожного уповноваженого суб’єкта індивідуально з власної волі або 

через своїх законних представників письмово звертатися до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій з індивідуальними заявами, зверненнями, скаргами;  

2) отримати підтвердження від зобов’язаного суб’єкта (міжнародної 

судової установи чи відповідного органу міжнародної організації) про 

отримання та прийняття звернення за умови дотримання уповноваженим 

суб’єктом закріплених у відповідному міжнародному акті критеріїв 

прийнятності звернення;  

3) вимагати застосування будь-якого виду державно-правого примусу 

(відновлення вже порушеного права, юридична відповідальність, 
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попередження, присікання) до винесення рішення міжнародною судовою 

установою чи відповідним органом міжнародної організації;  

4) доступу до міжнародної судової установи чи відповідного органу 

міжнародної організацій;  

5) відкритого доступу до переданих документів, якщо міжнародна судова 

установа чи відповідний орган міжнародної організації не вирішить інакше;  

6) дружнього врегулювання спору за умови дотримання уповноваженим 

суб’єктом закріплених у відповідному міжнародному акті умов;  

7) отримати вмотивоване рішення міжнародної судової установи чи 

відповідного органу міжнародної організації;  

8) вимагати поновлення свого порушеного права та відшкодування 

завданої матеріальної та моральної шкоди;  

9) вимагати застосування заходів міжнародного впливу до держави-

відповідача, порушниці міжнародного договору;  

10) виконання державою рішення міжнародної судової установи чи 

відповідного органу міжнародної організації. 

5. Обґрунтовано, що зміст конституційного права звертатися до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій не вичерпується ані тричленною (право-поведінка, 

право-вимога, право-претензія), ані чотиричленною структурою (право-

поведінка, право-вимога, право-претензія, право-користування). Доведено, що 

право звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом 

або учасником яких є Україна, включає в себе дві правомочності: право-

поведінку і право-вимогу.  

6. Визначено межi суб’єктивного юридичного права звертатися до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій. Спростовано тезу про допустимiсть обмежень 

окремих правомочностей, що входять у змiст цього права. Аргументовано, що 

конституцiйне право кожного пiсля використання всiх нацiональних засобiв 
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юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i свобод до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій, членом чи учасником яких є Україна, є абсолютним. 

7. Класифіковано конституції держав – учасниць СНД та ЄС за певними 

критеріями на такі види:  

1) залежно від ступеня конкретизації норм, що забезпечують право 

звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій: конституції, що не містять конкретного 

права звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій; конституції, які регламентують 

це право тією чи іншою мірою; конституції, які чітко закріплюють право 

звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій;  

2) залежно від того, чи закріплено право кожного звертатися до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій як самостійне суб'єктивне конституційне право або 

як структурний елемент іншого суб'єктивного конституційного права: 

конституції, що закріплюють його як самостійне суб'єктивне конституційне 

право; конституції, що закріплюють його як структурний елемент іншого 

самостійного суб'єктивного конституційного права; конституції, які не 

закріплюють його як самостійне суб'єктивне конституційне право або 

структурний елемент інших суб'єктивних конституційних прав. 

8. Встановлено, що за такими критеріями конституційне право звертатися 

до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій є таким видом прав людини:  

1) за змістом потреб людини – громадянським;  

2) за значенням для людини – основним;  

3) за способом здійснення – активним;  

4) за суб’єктним складом – індивідуальним.  



249 
 

9. Виявлено співвідношення між правом звертатися до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій та іншими правами і свободами людини і громадянина. 

Обґрунтовано, що конституційне право після використання всіх національних 

засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій, членом або учасником яких є держава, є 

самостійним суб’єктивним правом людини і гарантією здійснення інших 

суб’єктивних юридичних прав. 
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РОЗДIЛ 3. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЗВЕРТАТИСЯ ДО МІЖНАРОДНИХ 

СУДОВИХ УСТАНОВ ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

3.1. Поняття та структура конституційно-правового механізму 

забезпечення права звертатися до міжнародних судових установ та 

міжнародних організацій 

 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком 

держави (ч. 2 ст. 3 Конституції України) [190]. Загальновідомо: проголошене в 

Основному Законі України право людини і громадянина є декларативним 

якщо не створено ефективного конституційно-правового механізму його 

забезпечення. Для повноцiнного здiйснення конституцiйно закрiплених прав i 

свобод людини й громадянина необхiдний добре налагоджений механiзм їх 

забезпечення [105, с. 12; 126, с. 240]. Як слушно вказується дослiдниками, 

саме стан забезпечення прав людини є важливим показником усталеностi 

суспiльства, його демократичностi [519, с. 111]. 

Конституційне право кожного звертатися до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій є не лише 

самостійним суб’єктивним правом людини і громадянина, а й гарантією 

здійснення інших суб’єктивних юридичних прав. Сьогодні ключового 

значення набуває вдосконалення конституційно-правового механізму його 

забезпечення. Так, Європейський суд з прав людини в пілотних рішеннях у 

справах проти України зазначає, що внутрішньодержавний механізм захисту 

прав людини в Україні є не ефективним [289; 350], а Комітет Міністрів Ради 

Європи в своїй Рекомендації Rec(2004)6 державам-членам наголошує на 

необхідності вдосконалення національних засобів правового захисту [131]. 

Саме конституційно-правовий механнізм забезпечення права кожного 

звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій створює умови для реалізації цього 
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конституційного права, допомагає державі виявляти структурні або загальні 

недоліки в національному праві або практиці, першопричини недоліків 

системного характеру, які лежать в основі його порушення, та усувати їх, 

здійснювати контроль за ефективністю наявних національних засобів 

юридичного захисту. 

Е. Горян наголошує, що питання якiсного державно-правового 

дослiдження сутностi конституцiйно-правового механiзму забезпечення 

основних прав i свобод громадян України є актуальним для вiтчизняної 

науки [99, с. 111]. Найбiльш повно це питання було розглянуто в 

монографiчному дослiдженнi українських правознавцiв Ю. Тодики та 

О. Марцеляка [518; 99, с. 12]. Комплексний аналiз механiзму забезпечення 

прав i свобод людини було зроблено К. Волинкою в дисертацiї «Механiзм 

забезпечення прав i свобод особи: питання теорiї i практики». Учений 

висновує, що найбiльш вдало охарактеризувати комплексну й цiлеспрямовану 

дiяльнiсть щодо надання правам i свободам реального змiсту можна за 

допомогою термiна «забезпечення прав i свобод особи», який передбачає їх 

повагу, дотримання, визнання та гарантування [87, с. 5]. Проблеми механiзму 

забезпечення прав i свобод людини й громадянина вивчали також 

І. Ієрусалімова [154], I. Литвиненко [220], О. Мордовець [254], 

Л. Пастухова [285], О. Святоцький [487] та інші. 

Питання конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина досліджували в своїх наукових працях вітчизняні і 

закордонних вчені: В. Боняк [62; 63; 73-77; ], Ю. Бисага [146; 304; 306], 

Т. Бринь [67; 199], В. Васьковська [73-77], М. Гуренко [106], Л. Летнянчин [216.], 

О. Лукашева [301], О. Марцеляк [230-232], Н. Мішина [244; 251; 253], 

О. Пушкіна [331; 332], В. Радзієвська [337], І. Ростовщиков [481; 482], 

О. Совгиря [498], Г. Шмельова [560; 561] та ін. Водночас, серед вчених немає 

одностайності ані щодо визначення його поняття, ані щодо його складових 

елементів. Дискусійними є також питання визначення понять «забезпечення 

прав і свобод людини», «захист прав і свобод людини», «охорона прав і 
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свобод людини», їх змісту та співвідношення одного з іншим. Питання ж 

поняття конституційного-правового мезханізму забезпечення права звертатися 

до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій, його складових елементів, напрямів дії цього 

механізму в науці конституційного права є недостатньо дослiдженими, хоча 

вiтчизнянi та закордоннi науковцi в дисертацiйних роботах придiляють увагу 

механiзму реалiзацiї конституцiйного права на звернення до Європейського 

суду з прав людини (Л. Липачова [217]), конституцiйному механiзму реалiзацiї 

права на звернення до мiждержавних органiв (К. Штирова [563]) та iншим 

питанням. 

Таким чином, питання визначення поняття та характеристики наявного 

конституційно-правового механізму забезпечення права кожного звертатися 

до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій є актуальним та теоретично і практично назрілим. 

Вітчизняні вчені слушно наголошують, що при теоретичній розробці 

механізму забезпечення конституційних права людини і громадянина 

необхідно використовувати такі методи дослідження: системний – для 

характеристики визначення механізму забезпечення конституційного права 

людини і громадянина, що являє собою цілісну високоорганізовану 

систему [274, с.277; 515, с.12-13; 33, с.18], для розширення уяви про його 

складові елементи; структурно-функціональний – для визначення ролі і місця 

кожного з елементів у досліджуваній системі; формально-логічні методи 

аналізу та синтезу – при формулюванні дефініцій [62, с. 114].  

Перш за все потребує розв’язання питання, яке полягає у визначеннi 

поняття «забезпечення прав i свобод людини» [287, с. 36-40]. О. Мельничук 

пiдкреслює: «Термiн «забезпечення прав» набув юридичного змiсту завдяки 

його використанню в таких мiжнародно-правових актах, як Мiжнародний пакт 

про громадянськi i полiтичнi права, Мiжнародний пакт про економiчнi, 

соцiальнi i культурнi права, Загальній декларацї прав людини (преамбула). 

Вiдбулася його iмплементацiя до Конституцiї України, ч. 2 ст. 3 якої 
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проголошує головним обов’язком держави утвердження й забезпечення прав i 

свобод людини. Отже, цей термiн не лише набув легалiзацiї, а й отримав 

значення та статус загального правового принципу, що має мiжнародно-

правовий i внутрiшньодержавний змiст» [240, с. 164]. Учений переконує, що 

цiлком виправдано поняття «забезпечення прав i свобод» у конституцiйно-

правовiй доктринi розглядається крiзь призму його механiзму, який 

упорядковує статичнi елементи та приводить їх у дiю. У цьому механiзмi 

науковцi зазвичай видiляють декiлька пiдсистем (реалiзацiю, охорону та 

захист) або додають також правове регулювання [240, с. 164]. Зазначаючи, що 

категорiї «правове регулювання» й «правове забезпечення» взаємозв’язанi та 

взаємодiють, автор водночас акцентує увагу на тому, що вони не нетотожнi, 

кожна з них має своє функцiональне призначення. Правове регулювання 

забезпечує переважно владно-управлiнську функцiю; результатом його 

дiяльностi є встановлення правопорядку в суспiльствi, воно акцентує увагу на 

конституцiйно-правовiй нормi та здiйснює юридизацiю принципiв права. 

Натомiсть правове забезпечення передбачає такi напрями дiяльностi, як 

реалiзацiя, охорона й захист прав i свобод людини та 

громадянина [240, с. 164]. 

Аналiзуючи точку зору Ю. Римаренко, який визначає забезпечення прав i 

свобод людини як систему соцiальних механiзмiв, якими забезпечуються 

природнi та невiд’ємнi права i свободи особистостi (людини), з її 

емiграцiйними та iммiграцiйними правами включно [347, с. 197], Т. Пашук 

слушно пiдкреслює, що це визначення не розкриває змiсту юридичного 

забезпечення прав людини, змiст якого полягає у створеннi умов, що є 

необхiдними для здiйснення прав людини. «Сьогоднi воно включає такi 

елементи державної дiяльностi:  сприяння реалiзацiї прав людини i 

основоположних свобод; охорона прав людини i основоположних свобод, 

захист прав людини i основоположних свобод. Саме сприяння реалiзацiї прав 

людини i основоположних свобод здiйснюється шляхом позитивного впливу 
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на формування її загальносоцiальних передумов i засобiв використання», 

зазначає вчений [287, с. 34]. 

Бiльше того, Т. Пашук наводить i такi визначеня вчених забезпечення 

прав i свобод. К. Волинка визначає забезпечення прав i свобод особи як 

спецiальну дiяльнiсть iз надання таким правам та свободам реального, 

невiд’ємного i непорушного характеру, що передбачає створення певних умов, 

за яких реалiзацiя прав i свобод особи є безперешкодною i максимально 

ефективною, охорона запобiгає найменшiй можливостi їх порушення, а захист 

вiд скоєного правопорушення сприяє вiдновленню порушених прав i 

притягненню винної особи до вiдповiдальностi. Таке визначення поняття 

забезпечення прав i свобод особи на думку Т. Пашуку збiгається iз поняттями 

«законнiсть», «правопорядок», «захищенiсть прав людини» [287, с. 35].  

Бачиться, що зазначене вище визначення поняття забезпечення прав і 

свобод людини збігається з визначенням поняття гарантій прав людини адже 

саме вони є системою засобів та способів, які виступають у якості зобов’язань 

держави і саме вони покликані забезпечити і фактичну реалізацію, і охорону, і 

захист прав людини і основних свобод. 

Деякі науковці розглядають забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина як стадію їх реалізації [153, c. 42]. Їм опонує О. Марцеляк, 

слушно наголошуючи, що не забезпечення виконує допоміжну роль по 

відношенню до реалізації та що в теорії права превалює точка зору, що, 

навпаки, забезпечення прав людини більш широке та ємне поняття [230, с. 40]. 

Досліджуючи конституційно-павовий статус омбудсмана, вчений зазначає, що 

«забезпечення прав і свобод» охоплює собою здійснення омбудсманами 

певних коригуючих дій, спрямованих на: а) удосконалення національного 

законодавства країни і приведення його до міжнародних стандартів у галузі 

прав людини; б) реалізацію громадянами своїх прав і свобод; в) охорону прав і 

свобод людини та громадянина; г) захист прав і свобод людини та 

громадянина [230, с. 41]. 
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О. Червякова виосновує, що «Під забезпеченням основних прав 

розуміють, з одного боку, систему їх гарантій, а з другого – діяльність органів 

держави з створення умов для реалізації прав громадян, їх охорони, захисту і 

відновлення порушеного права» [552, c. 44]. Водночас, гарантії і є системою 

засобів та способів, які виступають у якості зобов’язань держави (її органів) і 

покликані забезпечити фактичну реалізацію, охорону та захист прав і свобод 

людини і громадянина. 

В. Васьковська пропонує під забезпеченням конституційних прав і 

свобод розуміти систему їх гарантування, тобто систему загальних умов і 

спеціальних (юридичних) засобів, методів, які забезпечують їх фактичну 

правомірну реалізацію, а в необхідних випадках – і охорону прав і свобод 

особи [74, с. 81]. Отже, на думку вченої поняття «забезпечення прав і свобод 

людини» та «система гарантування прав і свобод людини» є синонімами. Така 

точка зору вбачається дискусійною, адже гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави, а утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов'язком держави. Крім того, зі сформульованого 

вченою визначення не випливає чи «в необхідних випадках» здійснюється 

тільки охорона прав і свобод людини, чи і захист прав і свобод людини також 

включається до змісту охорони.  

На думку А. Олійника та В. Зайця забезпечення прав громадян включає 

в себе: створення умов, що сприяють реалізації прав; охорону прав від 

порушень зі сторони кого б то не було; процес реалізації і захист цих прав від 

уже здійсненого реального їх порушення; відновлення порушених прав на всіх 

стадіях правореалізуючого процесу [276, c. 20-21]. Отже, на думку вчених 

захист прав людини здійснюється коли право людини вже порушено, в той час 

як охорона – до порушення права людини, вона має запобігти такому 

порушенню. Така точка зору бачиться дискусійною оскільки фактично 

поняття «охорона права людини», «захист права людини» ототожнюються з 

поняттями «охоронна функція права», а також «забезпеченість права 

державним примусом». Зокрема, забезпеченість права державним примусом є 
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однією з ознак права як регулятора суспільних відносин і означає, що право 

охороняється державою та правопорушення тягне застосування примусових 

заходів. Охоронна ж функція права саме і полягає в забезпеченні захисту 

суб'єктивних прав і виконанні юридичних обов'язків. 

Крім того, акцентуємо увагу, що у низцi рiшень Європейський суд з прав 

людини зазначив, що превентивний захист є необхiдною складовою частиною 

правового захисту, пiдкресливши, що такий превентивний захист 

застосовується тодi, коли порушення ще фактично не вiдбулося, але є реальна 

загроза, що воно вiдбудеться. У юридичнiй лiтературi пiдкреслюється, що 

поняття «правовий захист» включає в себе заходи з попередження порушення 

права чи iнтересу, а також присiкальнi заходи [286, с. 220].  

Водночас у юридичнiй лiтературi немає одностайностi серед вчених щодо 

понять «правовий захист», його спiввiдношення з поняттям «правова 

охорона», а також щодо понять «захист прав людини» та «охорона прав 

людини», змiстового наповнення цих понять. 

Так, на думку С. Алєксєєва, захист права – це державно-примусова 

дiяльнiсть, спрямована на здiйснення «реставрацiйних» завдань – на 

вiдновлення порушеного права, забезпечення виконання юридичного 

обов’язку [34, с. 280]. Таким чином, мова йде про вiдновлення вже 

порушеного права людини, а отже захист зводиться виключно до 

вiдновлюваних заходiв. При цьому, на думку вченого, така дiяльнiсть не 

включає заходи юридичної вiдповiдальностi, як-то: вiдшкодування збиткiв, 

компенсацiю моральної шкоди [34, с. 280]. При цьому у своїх рiшеннях 

Європейський суд з прав людини неодноразово пiдкреслював, що компенсацiя 

моральної шкоди є одним iз необхiдних «елементiв» правового захисту. Не 

бере також до уваги вчений i те, що заходами захисту правопорядку, в основi 

якого лежать публiчнi iнтереси, є заходи вiдповiдальностi. Хоча вони i мають 

iнший об’єкт – правопорядок, а не спрямованi на захист суб’єктивного права – 

вони є заходами саме захисту правопорядку як iншого об’єкту [287, с. 39-40]. 
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Вищезазначена точка зору була панiвною у радянськiй державi, адже 

наявним був прiоритет iнтересiв суспiльства, що ототожнювалося з державою, 

i лише пiсля iнтересiв суспiльства ставилась людина з її суб’єктивними 

юридичними правами. Тому виправданим на той час було для забезпечення 

правопорядку, законностi використовувати як синонiм термiна «захист» 

термiн «охорона» та наповнювати термiн «охорона» саме юридичним змiстом 

термiна «захист» [287, с. 36-37].  

Таким чином, призначення «правового захисту» полягало в тому, щоб 

застосовувати його як рiзновид примусу в разi, коли суб’єктивне юридичне 

право людини вже було порушене. 

На думку ряду вчених, правовий захист щодо суб’єктивного юридичного 

права людини включає лише юридичну вiдповiдальнiсть i виключає такi види 

державного примусу, як попередження та присiкання (припинення) [491; 49, 

с. 13-21; 558, с. 15; 560; 561]. Вiдповiдно, науковцями звужено i коло заходiв, 

якi належать до правового захисту, що обумовлено не включенням до 

правового захисту попередження i присiкання. 

Так, на думку Є. Гiда, «…всi заходи, якi спрямованi на вiдвернення 

порушення суб’єктивного права i яким вiдповiдають такi види державного 

примусу, як попередження та присiкання, є правовою охороною, а не 

правовим захистом». Отже, попереджувальнi та присiкальнi заходи до 

правового захисту не включаються, адже мають мiсце до порушення 

суб’єктивного юридичного права людини i, на вiдмiну вiд заходiв правового 

захисту, не спрямованi на вiдновлення вже порушеного права». Таким чином, 

констатує вчений Є. Гiда, «охорона включає заходи, що застосовуються до 

моменту порушення прав людини, а захист – пiсля вчинення 

правопорушення» [93, с. 759].  

В. Васьковська навпроти до правового захисту щодо суб’єктивного 

юридичного права людини не включає юридичну вiдповiдальнiсть та 

попередження, а тільки такий вид державного примусу як присiкання 

(припинення): «Захист права являє собою примусову правову (в тому числі 
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організаційну, матеріально-правову, процесуальну та ін.) діяльність органів 

державної влади і управління, правоохоронних органів, громадських 

об’єднань, посадових осіб і державних службовців, а також громадян, що 

здійснюється законними засобами з метою підтвердження або відновлення 

оскарженого або порушеного права людини. Причому, термін «примусова 

діяльність» зовсім не означає сам примус. Перш за все, захист – це є владний 

акт, наказ, припис, що спирається на можливість примусу у випадку не 

виконання цього припису добровільно тими особами, до яких воно 

адресовано. Крім випадків самозахисту, актом захисту права є видання 

юрисдикційним органом певного рішення, яким визнається наявність цього 

права і вказується, що необхідно зробити для його здійснення» [74, с. 91-92]. 

Не включення попереджувальних заходiв до правового захисту 

перешкоджає «еволюцiї» нацiональної правової системи у межах 

європейського правового простору, переконана Л. Луць [223, с. 3]. На це 

неодноразово протягом декiлькох рокiв поспiль звертав увагу Комiтет Мiнiстрiв 

Ради Європи.  

На переконання П. Анiсiмова, захист прав людини – це комплекс 

гарантованих державою i мiжнародною спiльнотою органiзацiйно-правових 

засобiв, якi забезпечують право людини на правовий захист та призначенi для 

усунення перешкод на шляху здiйснення прав людини, а також вiдновлення 

порушених прав i покарання винних у їх порушеннi [41, с. 113-114]. При 

цьому «усунення перешкод на шляху здiйснення прав людини» можливе не 

лише в порядку правового захисту, а й шляхом прийняття законодавчого акта, 

в порядку правозастосування, за допомогою правоiнтерпретацiйної дiяльностi.  

Немає одностайностi вчених і при визначеннi поняття «охорона прав 

людини» та спiввiдношення охорони та захисту прав людини. Так, В. Васьковська 

зазначає, що «…існує як мінімум, чотири підходи до визначення цього терміну: 

1) поняттю «охорона прав людини» тотожній термін «захист прав людини», що 

обидва ці терміни є синонімами, взаємозамінюючими одне одного (Н. Вітрук, 

І. Ростовщиков та ін.) [82, с. 100; 481; 482]. ˂…˃ Схожість, «близькість» понять і 
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явищ зовсім не виключає їх змістовну і цільову індивідуальність і 

оригінальність. ˂…˃ 2) Визначення «охорони» полягає в тому, що в це 

поняття вкладається самий широкий зміст. В рамках гранично широкого 

тлумачення правової охорони допускаються також спроби дослідити її як 

охоронних варіант правового регулювання. ˂…˃ 3) «Охорона прав» – це перш 

за все державний примус, що включає в себе наступні «конструкції»: 

а) інститут відповідальності; б) інститут захисту; в) інститут попередження; 

г) інститут процесуального забезпечення. Ми також дотримуємось такої 

думки, що правоохоронні засоби включають в себе: заходи 

попереджувального впливу, заходи припинення правопорушень, заходи 

захисту суб’єктивних прав і забезпечення юридичних обов’язків, заходи 

юридичної відповідальності, також сюди можна віднести заходи самозахисту. 

˂…˃ 4) В поняття «охорона» включається як недопущення посягань на 

суб’єктивне право, запобігання його від порушень, так і активне відновлення 

порушеного права, причому, співвідносячи «охорону прав» як ціле і частку. 

«Охорона прав» полягає не тільки у відновленні порушеного права, але й у 

створенні таких умов, за яких суб’єктивне право громадян безперешкодно 

задовольнялось» [74, с. 89-90].  

В. Новосьолов вважає, що захист разом з попередженням порушень прав 

і свобод є складовою частиною охорони, тобто він співвідносить ці поняття як 

ціле та часткове [268, с. 7]. Одностайним з В. Новосьоловим є В. Понарін, 

який пропонує таку формулу співвідношення охорони та захисту: О = П + З, 

де О – охорона; П – профілактична діяльність; З – захист [297, с. 86]. І. Алжеєв 

наголошує, що розмежування понять «захист» і «охорона» є штучним, бо 

захищати право чи інтерес означає не лише знищувати перешкоди в їх 

здійсненні а й попереджати їх [36, с. 14]. К. Толкачев, А. Хабібулін, 

А. Магомедов виосновує: охорона й захист – самостійні категорії, що 

розрізняються по суті, змісту й формі. [520, с. 65-80]. 

На думку Г. Стоякiної, поняття захисту включає: 1) правоохоронну 

дiяльнiсть держави – видання норм права, якi закрiплюють суспiльнi 



260 
 

вiдносини, встановлюють права й обов’язки сторiн, визначають порядок 

здiйснення та захисту прав i загрожують застосуванням санкцiй; 2) дiяльнiсть 

суб’єктiв правовiдносин щодо здiйснення своїх прав та їх захисту; 

3) дiяльнiсть державних i громадських органiв стосовно попередження 

можливих порушень, а також щодо реалiзацiї правових санкцiй у разi 

звернення заiнтересованих осiб за захистом порушеного суб’єктивного 

права [505, с. 34]. 

Таким чином, вчена широко розумiє правовий захист, включаючи в його 

змiст i дiяльнiсть держави щодо юридичного забезпечення прав людини, i 

правомiрну поведiнку управомочених суб’єктiв з використання своїх прав. 

Т. Пашук звертає увагу на такi точку зору науковцiв. З. Ромовська вважає, 

що охорона суб’єктивних прав включає в себе i їх захист. Свою точку зору 

вчена аргументує так: «…держава здiйснює правоохоронну функцiю загалом 

щодо правопорядку, який включає в себе i захист суб’єктивних прав. 

Захищаючи суб’єктивне право, суд тим самим здiйснює й охоронну функцiю 

щодо суспiльного ладу, переконуючи в соцiальнiй цiнностi правомiрної 

поведiнки, у справедливостi та невiдворотностi застосування заходiв 

державного примусу. М. Воробйов переконує, що захист є похiдним вiд 

охорони i є способом її реалiзацiї: це дiяльнiсть суду, i ця дiяльнiсть пов’язана 

з розглядом i вирiшенням спорiв про конкретнi права й iнтереси певних осiб; 

захист. З. Ромовськiй та М. Воробйову опонує А. Кожухар, пiдкреслюючи, що 

«…про захист права можна говорити, коли мова йде про застосування 

правоохоронних заходiв за допомогою юрисдикцiйного втручання 

вiдповiдного органу» [287, с. 36-40]. 

Таким чином, З. Ромовська та М. Воробйов вiдносять правовий захист 

виключно до компетенцiї суду. Однак i розгляд, i вирiшення спорiв про 

суб’єктивнi права та iнтереси є компетенцiєю й iнших органiв, що здiйснюють 

юрисдикцiйну дiяльнiсть, а не виключно суду.  

Водночас I. Магновський, зазначає, що право на захист – це матерiальне 

суб'єктивне право потерпiлого внаслiдок правопорушення на припинення 
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порушень суб'єктивних прав; вiдновлення порушеного права; усунення 

перешкод при його використаннi. Право на захист означає закрiплену в законi 

можливiсть вдаватись до примусової сили держави, в результатi чого 

складаються вiдповiднi процесуальнi вiдносини, якi опосередковують порядок 

i процедуру здiйснення захисних заходiв. Учений наголошує, що це право 

можна здiйснювати як шляхом самозахисту, так i шляхом звернення за 

допомогою до вiдповiдних органiв та органiзацiй, серед яких провiдна роль 

належить судам загальної юрисдикцiї [225, с. 162]. Якщо ж 

внутрішньодержавний механізм захисту прав людини є не ефективним, то 

кожен має право звернутись за захистом своїх прав і свобод до міжнародних 

судових установ та організацій.  

Отже, судовий захист прав людини є видом захисту, що здійснюється 

державними органами та міждержавними організаціям. Судовий захист 

здійснюється на державному рівні та міждержавному. 

Закрiплене в Конституцiї право на захист виступає не лише важливою 

матерiальною гарантiєю забезпечення прав i свобод людини та громадянина, а 

й служить вiдправним пунктом для закрiплення iнших видiв юридичних 

гарантiй, пов'язаних iз реалiзацiєю цього права, зокрема процесуальних та 

iнституцiйно-органiзацiйних. Правовий захист, який повинен бути рiвним та 

однаково ефективним для всiх, є найбiльш ефективним засобом вiдновлення 

порушених прав i свобод людини та громадянина. Отже, правовий захист 

пов’язаний iз юрисдикцiйною дiяльнiстю з вiдновлення суб’єктивного 

юридичного права людини чи її свободи [287, с. 36-40]. В рамках цієї 

діяльності спір вирішується по суті. 

Т. Пашук слушно пiдкреслює, що закордоннi вченi, зокрема Д. Шелтон, 

зазначають, що до юридичних засобiв захисту (rеmеdiеs) включаються, окрiм 

iнших, i засоби вiдвернення порушення права. Серед видiв юридичних засобiв 

захисту вчена виокремлює деклараторнi рiшення (dесlаrаtory judgmеnts). 

Д. Шелтон пiдкреслює, що «…за допомогою цих юридичних засобiв захисту 

певна поведiнка чи стан проголошуються неправомiрними i приймається 
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рiшення про виправлення ситуацiї. Такий захист спрямований на отримання 

певного рiшення ще до заподiяння шкоди, якщо вона неминуче загрожує». 

Вчена наводить влучний приклад здiйснення юридичного захист у виглядi 

деклараторного рiшення: його було застосовано з метою захисту свободи 

висловлювань щодо особи, якiй загрожував арешт. Крiм того, вчена 

наголошує, що у бiльшостi держав деклараторнi рiшення не розглядаються як 

адекватний юридичний засiб захисту, якщо шкода вже заподiяна [287, с. 36-40; 

14, с. 68-69]. Відтак, юридичні засоби захисту застосовуються і якщо 

порушення суб’єктивного права чи свободи відбулось, і якщо суб’єктивне 

юридичне право не порушено, але існує загроза його порушення. 

Донна Гом’єн [96] у книзi «Короткий путiвник Європейською конвенцiєю 

з прав людини» пiдкреслює, що стаття 13 Конвенцiї гарантує «ефективний 

засiб правового захисту у вiдповiдному нацiональному органi» кожному, чиї 

права i свободи, що викладенi в Конвенцiї, було порушено. Хоча це 

формулювання є цiлком зрозумiлим правовим поняттям, у тлумаченнi статтi 

13 Комiсiя i Суд зiткнулись з бiльшою кiлькiстю проблем порiвняно з 

тлумаченням iнших статей Конвенцiї. Суд дiйшов висновку, що захист, який 

пропонується в статтi 13, має поширюватись на всi випадки обгрунтованих 

заяв про порушення прав i свобод, якi гарантуються Конвенцiєю («Класе та 

iншi проти Федеративної Республiки Нiмеччини» (1978) [389]). У справi 

«Сiльвер та iншi проти Сполученого Королiвства» (1983) [418] Суд навiв таке 

роз’яснення: «Коли особа, наводячи аргументи, звертається iз заявою про 

порушення гарантованих Конвенцiєю прав i свобод, вона повинна мати засоби 

правового захисту у вiдповiдному нацiональному органi як для того, щоб її 

питання було вирiшене, так i з метою одержання, в разi необхiдностi, 

компенсацiї».  

Вчена також як приклад наводить рiшення Європейського суду з прав 

людини у справi «Платформа «Лiкарi за життя» (1988) [410]: група 

противникiв абортiв скаржилась на те, що рiвень захисту з боку полiцiї пiд час 

проведення двох публiчних демонстрацiй був недостатнiм, i тим самим 
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австрiйський уряд порушив право на мирнi збори згiдно зi статтею 11. Ця 

група також скаржилась на те, що австрiйська правова система не передбачає 

засобiв захисту для забезпечення здiйснення цього права, що, вiдповiдно, 

порушує право на ефективний захист згiдно зi статтею 13. Суд ухвалив 

рiшення про те, що австрiйськi органи влади вжили вiдповiдних i виправданих 

заходiв з метою захисту демонстрантiв, i тому ця група не мала 

«обґрунтованої скарги» щодо порушення статтi 11, а без такої обґрунтованої 

скарги справа не могла бути розглянутою з посиланням на порушення статтi 

13. В ряді справ йшлося про порушення прав, якi захищаються статтею 8 

Конвенцiї [500; 501].  

Донна Гом’эн пiдкреслює, що через декiлька рокiв Суд розглянув подiбнi 

справи. У справах «Калоджеро Дiана проти Iталiї» (1996) [387] та «Доменiкiнi 

проти Iталiї» (1996) [380] особи, що перебували у в'язницi, скаржились на те, 

що тюремна адмiнiстрацiя переглядала їхнє листування з адвокатами. 

Визнавши порушення статтi 13, Суд вiдзначив, що з цього питання не тiльки 

не було ухвалено жодного рiшення адмiнiстративних органiв, але навiть 

касацiйним судом було визнано, що iталiйське законодавство не надавало 

жодної можливостi оскаржити рiшення щодо перегляду листування 

позбавлених волi осiб. У справi «Галфорд проти Сполученого Королiвства» 

(1997) [368] Суд також визнав порушення статей 8 i 13, тому що телефон 

заявника на його робочому мiсцi (в полiцейськiй дiльницi) прослуховувався. 

Отже, міжнародні документи надають специфічного змісту «праву» у 

законодавстві держав – учасниць того або іншого міжнародного документу. 

Міжнародна судова установа, зокрема Єврропейський суд з прав людини, 

визначаючи чи існує право, звертається до національного законодавства 

Високої Договірної Сторони.  

У справах «Вальсамiс проти Грецiї» (1996) [362] та «Ефрастратгу проти 

Грецiї» (1996) [382] заявники, що належали до секти свiдкiв Єгови, 

скаржились на те, що їхнiх дiтей було виключено зi школи за вiдмову через 
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релiгiйнi переконання взяти участь у шкiльному парадi з нагоди закiнчення 

вiйни. Хоч Суд не знайшов порушення статтi 9 та статтi 2 Протоколу № 2 до 

Конвенцiї, вiн встановив, що скарги про порушення цих двох статей мiстили 

достатню аргументацiю щодо порушення статтi 13, i визнав порушення цiєї 

статтi. У схожiй ситуацiї в справi «Каменцiид проти Швейцарiї» (1997) [388] 

Суд ухвалив рiшення про те, що здiйснення обшуку в помешканнi заявника не 

становило порушення статтi 8, але разом iз тим визнав факт вiдсутностi у 

заявника ефективних засобiв для оскарження на нацiональному рiвнi питання 

про здiйснення обшуку. Таким чином, суб’єктивне юридичне право має знайти 

не лише формальне закріплення у конституції держави, а законодавство має 

розвивати положення конституції. При цьому, національне законодавство має 

містити за характером участі у правовому регулюванні не лише матеріальні 

норми права, які містять безпосередні регулятори поведінки, що є критеріями 

її правової оцінки, а й процесуальні, які визначають порядок здійснення 

матеріальних норм. Впорядкований рух матеріальних правовідносин 

забезпечують процесуальні правовідносини. Крім того, необхідною є 

наявність за функціями права таких видів норм, як регуляторні та охоронні, а 

не лише тільки регуляторних норм. Зумовлено це тим, що правила поведінки 

як критерій наступної оцінки фактичної поведінки суб'єкта (суб’єктів) 

встановлюють регулятивні норми, а заходи та способи юридичного впливу, 

що застосовуються до правопорушників, встановлюють інші норми – 

охоронні. 

Загальновiдомо: поняття механiзму захисту прав людини i 

основоположних свобод є ширшим за поняття захисту i є динамiчною 

характеристикою, що включає у себе декiлька пiдсистем, пiдмеханiзмiв або 

елементiв. Наприклад, на думку М. Орзiха, до складу механiзму захисту прав 

людини входять нормативнi (перш за все, матерiально-правовi), процесуальнi 

та iнституцiональнi форми i засоби захисту прав людини [279, с. 117]. 

Т. Пашук виявив такий критерiй розмежування понять «правовий захист» та 

«правова охорона» – факт застосування будь-якого виду державно-правого 
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примусу (вiдновлення вже порушеного права, юридична вiдповiдальнiсть, 

попередження, присiкання) в процесi юрисдикцiйної дiяльностi (в процесi 

вирiшення правового спору). Встановлено, що такий критерiй не залежить вiд 

факту порушення суб’єктивного юридичного права. Державно-правовий 

примус застосовується i за умови, що суб’єктивне юридичне право або вже 

порушене, i за умови, що суб’єктивне юридичне право ще не порушено, але 

iснує загроза його порушення [287, с. 42-44]. 

Проведений вище аналiз дозволяє уточнити виявленi Т. Пашуком у 

дисертацiйному [287, с. 42-44] та монографiчному [286] дослiдженнях ознаки 

правового захисту та правової охорони таким чином: ознаками правового 

захисту є такi: 1) види примусу, що застосовуються: державно-правовий 

примус у видi вiдновлення вже порушеного права чи основоположної свободи, 

юридична вiдповiдальнiсть, попередження, присiкання; 2) дiяльнiсть, у 

процесi якої застосовується, – юрисдикцiйна дiяльнiсть; 3) умови 

застосування: суб’єктивне юридичне право або основоположна свобода вже 

порушене, або воно ще не порушено, але iснує загроза його порушення; 

4) коло компетентних органiв, якi уповноваженi застосовувати примус у 

процесi юрисдикцiйної дiяльностi: державнi органи, органи мiсцевого 

самоврядування, уповноваженi державою недержавнi органiзацiї. 

Ознаки правової охорони: 1) види примусу, що застосовуються: 

попередження, присiкання; 2) дiяльнiсть, у процесi якої застосовується, – 

позаюрисдикцiйна дiяльнiсть; 3) умови застосування: суб’єктивне юридичне 

право вже порушене, або воно ще не порушено, але iснує загроза його 

порушення; 4) коло компетентних органiв, якi уповноваженi застосовувати 

примус у процесi позаюрисдикцiйної дiяльностi: державнi органи, органи 

мiсцевого самоврядування, недержавнi органiзацiї. 

Проведений вище аналiз дозволяє уточнити поняття правового захисту 

права людини: це правозастосувальна юрисдикцiйна дiяльнiсть державних 

органiв, органiв мiсцевого самоврядування, уповноважених державою 

недержавних органiзацiй, спрямована на застосування таких видiв державного 
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примусу, як вiдновлення порушеного права, юридична вiдповiдальнiсть, 

попередження чи припинення порушення права. 

Як вже зазначалося одним із індикаторів виконання державою своїх 

міжнародних зобов’язань у галузі прав людини є досконале визначення 

механізму забезпечення конституційного права кожного після використання 

всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх 

прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій, членом або учасником яких вона є.  

К. Волинка формулює таке авторське визначення механiзму 

забезпечення прав i свобод особи: комплекс взаємозв’язаних i взаємодiючих 

нормативно правових передумов, юридичних засобiв та загальносоцiальних 

умов, якi створюють комплекс можливостей для повноцiнної реалiзацiї прав i 

свобод, їх охорони вiд потенцiйних правопорушень та захисту прав i свобод, 

якi зазнали порушення [89, с. 30]. Учений переконує: «При цьому 

структурними елементами виступають, по-перше, нормативно-правовi 

передумови забезпечення прав i свобод особи (правовий статус особи); по-

друге, нормативно-правовi засоби забезпечення прав i свобод (юридичнi 

гарантiї); по-третє, загальносоцiальнi умови реалiзацiї, охорони й захисту прав 

i свобод особи (фактичне соцiальне макросередовище забезпечення прав i 

свобод). Таким чином, складники механiзму забезпечення прав i свобод особи 

є тими ж гарантiями забезпечення прав i свобод особи» [89, с. 41]. 

А. Мордовцев, А. Магомедов, Силантьев Л. виосновують, що до складових 

елементів механізму забезпечення прав людини може бути включена 

правосвідомість [255, с. 85]. Проте, правосвідомість є суб’єктивною стороною 

механізму правового регулювання (разом з правовою культурою). Вона є 

формою суспільної свідомості, що представляє сукупність поглядів, уявлень, 

переживань,почуттів, і які характеризують ставлення суспільства до бажаного 

та/або дійсного права. 

Права і свободи людини і громадянина є складним явищем. Бачиться 

помилковим зведення їх забезпечення виключно до правового впливу в сфері 
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прав людини, або правового регулювання чи захисту прав людини. 

Структурними елементами механізму забезпечення прав людини є механізм 

правового впливу в сфері прав людини, механізм правового регулювання у 

сфері прав людини, нормативно-правова основа прав людини, система 

гарантій прав людини, система захисту прав людини. 

Е. Горян слушно стверджує, що механiзм забезпечення основних прав i 

свобод громадян та конституцiйно-правовий механiзм забезпечення основних 

прав i свобод громадян є рiзними правовими явищами. Перший вмiщує всi (як 

соцiальнi, так i правовi) умови й засоби, якi забезпечують реалiзацiю, охорону 

та захист прав громадян [99, с. 12].  

Ю. Тодика та О. Марцеляк зазначають, що конституцiйно-правовий 

механiзм забезпечення основних прав i свобод громадян України 

розглядається як закрiплена в Конституцiї та законах України, взята в єдностi 

система основних прав i свобод громадян України, їх гарантiй, а також органiв 

державної влади, мiсцевого самоврядування та iнших iнституцiй держави й 

суспiльства, дiяльнiсть яких спрямована на правомiрну реалiзацiю прав i 

свобод громадян України, а в необхiдних випадках – на їх охорону й 

захист [518, с. 36].  

У свою чергу конституцiйно-правовий механiзм забезпечення основних 

прав i свобод громадян складається з елементiв, що закрiпленi в Конституцiї 

та конституцiйно-правових законах України. Основний Закон України не 

видiляє окремо нi конституцiйнi, нi органiчнi чи ординарнi закони, як це 

зроблено в конституцiях iнших країн. Однак загальноприйнятою є практика 

вживання термiна «конституцiйно-правовий закон» для визначення 

нормативно-правового акта, якiй мiстить норми конституцiйного права. Тому 

варто пiдкреслити особливiсть елементiв конституцiйно-правового механiзму 

забезпечення прав i свобод громадян – вони закрiплюються в Основному 

Законi й конституцiйно-правових законах України. До них вiдносять 

iнституцiї, надiленi повноваженнями в галузi забезпечення прав i свобод 

громадян, основнi права й свободи, а також конституцiйно-правовi гарантiї 
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цих прав i свобод, закрiпленi в Конституцiї України та iнших законодавчих 

актах України [89, с. 22]. 

Ряд вчених до складових елементів конституційно-правового механізму 

забезпечення прав людини відносять правовий статус особи, юридичні 

гарантії прав і свобод та загальносоціальні умови, що знаходяться між собою 

не у простих односторонніх зв’язках, їх зв’язки є взаємними, тобто всі 

елементи даного механізму взаємно впливають один на одне [94, с. 26.]. Отже, 

фактично вчений розглядає в якості структурного елементу конституційно-

правового механізму забезпечення прав людини соціальний механізм дії права 

– систему взаємозалежних соціальних факторів, які опосередковують 

переведення вимог правових норм і принципів у правову поведінку суб'єктів. 

Водночас, соціальний механізм дії права є одним з трьох елементів механізму 

дії права (юридичний механізм дії права (механізм правового регулювання), 

психологічний механізм дії права, соціальний механізм дії права), а не 

механізму забезпечення права. 

О. Пушкіна виокремлює такі два механізми захисту прав людини: 

національний конституційний механізм та міжнародний. Вживаючи поняття 

міжнародного механізму забезпечення прав людини вчена має на увазі 

сукупність принципів, норм, правил та процедур, які встановлені на рівні 

міжнародного права і дотримуються державами в процесі їхньої внутрішньої 

та зовнішньої діяльності у галузі прав людини, а також систему міжнародних 

інститутів покликаних сприяти контролю за дотриманням прав людини, їх 

захисту та забезпеченню [332, с. 379-380].  

При цьому вчена робить наголос на питанні взаємодії цих механізмів: 

«Подібний наголос на дотриманні державами міжнародних стандартів є 

важливим з огляду на те, що сьогодні можна зустріти ще один методологічний 

підхід до визначення сутності міжнародного механізму забезпечення прав 

людини, який обмежується виключно фіксацією формального факту наявності 

ряду норм міжнародного права в галузі прав людини, а також системи 

інститутів, що утворені на міждержавному рівні у формі міжнародних органів, 
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комісій, організацій тощо. На нашу думку, подібний формалізований підхід 

хоча й може плідно застосовуватись при аналізі матеріального змісту 

міжнародного права з прав людини, але він має ряд суттєвих недоліків у 

випадку, коли ми досліджуємо конкретні механізми (особливо якщо йдеться 

про конституційний механізм) забезпечення прав людини, оскільки сам факт 

існування міжнародних норм і стандартів в галузі прав людини ще не означає 

того, що вони імплементуються в національні правові системи. Якщо ж цього 

не відбувається то тоді ми спостерігаємо виникнення такого явища як 

інституціональний розрив між механізмом міжнародного забезпечення і захисту 

прав людини і відповідним національним механізмом» [332, с. 379-380]. Така 

ситуація спостерігілась, наприклад, після приєднання України до Ради Європи. 

За роки свого існування контрольна система Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р. зазнала змін. Їх мета полягала в 

удосконаленні процедури, що була передбачена Конвенцією (Протокол №9 до 

Конвенції [328]), забезпеченні та підвищені ефективності захисту прав і основних 

свобод людини, головним чином у зв'язку із збільшенням кількості заяв до 

Європейського суду з прав людини та членів Ради Європи (Протокол №11 до 

Конвенції [327]).  

Зважаючи на невідкладну потребу змінити певні положення Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод з метою збереження і 

покращення ефективності контрольної системи на тривалий період, головним 

чином у світлі дедалі більшої завантаженості Європейського суду з прав 

людини та Комітету Міністрів Ради Європи, а також зважаючи, зокрема, на 

потребу забезпечити Суду можливість і далі відігравати свою провідну роль у 

захисті прав людини в Європі зазнав змін міжнародно-правовий механізм 

доступу до Європейського суду з прав людини, одним з елементів якого є 

умови прийнятності індивідуальних заяв (Протоколом №14 до Конвенції). 

Наразі пп. «b» п. 3 ст. 35 Конвенцiї містить умову прийнятності заяви до 

Європейського суду з прав людини, яка полягає в тому, що заявник має 

зазнати суттєвої шкоди, та два застереження: 1) Європейський суд з прав 
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людини не може оголосити неприйнятною будь-яку iндивiдуальну заяву, якщо 

повага до прав людини вимагає розгляду заяви по суті; 2) жодна справа не може 

бути відхилена на підставі нової умови прийнятності, якщо національний суд не 

розглянув її належним чином. Відповідно до Протоколу №15 до Конвенції, який 

відкритий для підписання з 24 червня 2013 р., друге застереження пп. «b» п. 3 

ст. 35 Конвенцiї буде вилучено. Перебудова контрольного механізму, створеного 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, здійснює вплив 

на трансформацію механізму конституційно-правового забезпечення права 

звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, про 

що йтиметься, в тому числі, і у п. 3.2 цього дослідження. 

Досліджуючи специфіку функціонування конституційного механізму 

забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні в 

контексті імплементації норм міжнародного в права в систему національного 

конституційного законодавства О. Пушкіна звертає увагу «…на ще один 

важливий напрям впливу міжнародного права. Йдеться про те, що процес 

правової інтеграції та універсалізації юридичних норм в частині визначення та 

забезпечення прав людини і громадянина ˂…˃ відбувається не лише на рівні 

визначення змісту конкретних прав людини, але й на рівні функціонування 

конкретних механізмів, які дозволяють приводити дії національних органів 

влади (в першу чергу мають на увазі органи державної влади) у відповідність 

до рішень, що приймаються уповноваженими міжнародними 

організаціями» [332, с. 375-376].  

Зокрема, в рішенні у справі «Крчмар та інші проти Чеської Республіки» 

від 30 березня 2004 р. Європейський суд з прав людини повторно зазначив, що 

у його рішеннях висновки про порушення є головним чином декларативними 

та що за ст. 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточні рішення Суду 

в усіх справах, у яких вони є сторонами, а нагляд за виконанням здійснює 

Комітет міністрів (рішення у справі «Папамічалопулос та інші проти Греції» 

від 31 жовтня 1995 р.). В рішенні у справі «Пізано проти Італії» від 24 жовтня 
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2002 р. Суд наголошує, що серед іншого, з цього випливає, що рішення, в 

якому Суд встановив порушення Конвенції або протоколів до неї, юридично 

зобов’язує державу-відповідача не просто виплатити відповідним особам 

присуджені суми справедливої сатисфакції, а й обрати під наглядом Комітету 

міністрів заходи загального характеру та/або, у разі необхідності, 

індивідуального характеру, що мають бути запроваджені у національну 

правову систему з метою припинення встановленого Судом порушення та, 

наскільки це можливо, виправлення наслідків. В рішенні у справі «Егмез 

проти Кіпру» від 18 вересня 2012 р. Європейський суд з прав людини зазначає, 

що Держава-відповідач під наглядом Комітету міністрів має свободу вибору 

заходів, за допомогою яких вона виконуватиме своє юридичне зобов’язання за 

статтею 46 Конвенції, за умови, що такі заходи відповідають наведеним у 

рішенні Суду висновкам. 

23 лютого 2006 р. Верховною Радою України було прийнято Закон 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини», який регулює відносини, що виникають у зв'язку з 

обов'язком держави виконати рішення Європейського суду з прав людини у 

справах проти України; з необхідністю усунення причин порушення Україною 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод  і протоколів, до 

неї; з впровадженням в українське судочинство та адміністративну практику 

європейських стандартів прав людини; зі створенням передумов для 

зменшення числа заяв до Європейського суду з прав людини проти України. 

Рішеннями Європейського суду з прав людини є такі: а) остаточне рішення 

Європейського суду з прав людини у справі проти України, яким визнано 

порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; 

б) остаточне рішення Європейського суду з прав людини щодо справедливої 

сатисфакції у справі проти України; в) рішення Європейського суду з прав 

людини щодо дружнього врегулювання у справі проти України; г) рішення 

Європейського суду з прав людини про схвалення умов односторонньої  

декларації у справі проти України. 
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Законом визначено в чому полягає виконання рішення Європейського 

суду з прав людини (виплата стягувачеві відшкодування та вжиття додаткових 

заходів індивідуального характеру; вжиття заходів загального характеру), 

зазначено, що додатковими заходами індивідуального характеру є відновлення 

настільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного стану, який 

стягувач мав до порушення Конвенції (restitutio in integrum); інші заходи, 

передбачені у Рішенні, закріплено дії органу представництва щодо вжиття 

додаткових заходів індивідуального характеру, дії органів, які є 

відповідальними за виконання додаткових заходів індивідуального характеру, 

дії органу представництва та Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів 

загального характеру. Крім того, в законі визначено яким чином здійснюється 

відновлення попереднього юридичного стану стягувача: шляхом повторного 

розгляду справи судом, включаючи відновлення провадження у справі; 

повторного розгляду справи адміністративним органом.  

В юридичній літературі неодноразово підкреслювалось, що «з точки зору 

˂…˃ функціонування конституційного механізму забезпечення прав людини ˂…˃ 

особливо важливу роль звісно ж відіграє процедура відновлення попереднього 

юридичного стану громадянина, чиї права було порушено [332, с. 375]. При цьому 

наголосимо, що оскільки суб’єктами конституційного права звертатися до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій є особа, група осіб, близькі родичі особи/осіб, то, відповідно, має бути 

відновлено, наскільки це можливо, попереднього юридичного стану стягувача, 

незалежно від критерію перебування фізичної особи в громадянстві України. Крім 

того, стягувачами можуть бути не тільки фізичні особи, а й юридичні особи – 

неурядові організації в розумінні ст. 34 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. 

За критерієм запровадження національного механізму (механізмів), який 

передбачає можливість звернутися за переглядом справ, провадження в яких 

завершено згідно з судовим рішенням, яке набуло статусу остаточного, на 

підставі встановлення Європейським судом з прав людини порушення 
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Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, або на підставі 

рішення, винесеного іншою міжнародною судовою установою країни-

учасниці Ради Європи класифікуємо на такі види: 1) в національному 

законодавстві країни чітко не передбачено перегляд національним судом 

справ на підставі встановлення Європейським судом з прав людини 

порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і 

заявники не можуть ініціювати перегляд справи у зв’язку з нововиявленими 

обставинами або допущеними процесуальними помилками (Австрія, Бельгія, 

Греція, Угорщина, Італія, Ірландія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, 

Словенія, Іспанія, Швеція, Сполучене Королівство); 2) в національному 

законодавстві країни чітко не передбачено перегляд національним судом 

справ на підставі встановлення Європейським судом з прав людини 

порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, але 

заявники можуть ініціювати перегляд справи у зв’язку з нововиявленими 

обставинами або допущеними процесуальними помилками (Франція, 

Нідерланди, Польща); 3) в національному законодавстві країни закріплено 

можливість для заявника, на користь якого було постановлено рішення 

Європейського суду з прав людини, клопотати про перегляд цивільної справи 

на підставі встановлення Європейським судом з прав людини або ішною 

міжнародною судовою установою порушення державою його суб’єктивного 

юридичного права (Албанія, Андорра, Вірменія, Азербайджан, Хорватія, 

Чеська Республіка, Естонія, Македонія, Грузія, Німеччина, Латвія, Литва, 

Молдова, Чорногорія, Норвегія, Португалія, Румунія, Російська Федерація, 

Сербія, Словаччина, Швейцарія, Туреччина).  

Залежно від інстанції суду до якого заявник, на користь якого було 

постановлено рішення Європейського суду з прав людини, має право 

звернутися для перегляду справи, країни-учасниці Ради Європи класифікуємо 

на такі види: 1) подання заяви до найвищого суду в системі судоустрою 

(Албанія, Азербайджан, Естонія, Литва та ін.); 2) подання заяви до 

Конституційного суду (Чеська Республіка); 3) подання заяви до суду, чиє 
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рішення оскаржується (Хорватія, Сербія та ін.). При цьому Європейський суд 

з прав людини наголошує, що «…зазвичай перегляд не є автоматичним та 

обумовлюється критеріями прийнятності, такими як строк подання скарги, 

процесуальний статус заявника та обґрунтованість скарги (це стосується, 

наприклад, Албанії, колишньої Югославської Республіки Македонія, Грузії, 

Чорногорії і Туреччини). Деякі положення внутрішнього законодавства 

передбачають дотримання інших вимог – наприклад, продовження існування 

тяжких наслідків порушення (Румунія) або що відшкодування не виправило 

порушення (Словаччина), або що відшкодування заявникові не може бути 

здійснено жодними іншими засобами (Естонія)» [452]. 

Законом України про «Про забезпечення права на справедливий суд» від 

12 лютого 2012 р. внесено зміни до ст. 236 Кодексу адміністративного 

судочинства України від 7 грудня 1984 р. [167], ст. 354 Цивільного 

процесуального кодексу України від 18 березня 2004 р. [548], ст. 11115 

Господарського процесуального кодексу України від 6 листопада 1991 р. [100], 

ст. 445 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 р. 

відповідно до яких відбулось закріплення права особи, на користь якої 

постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 

визнана Україною, на звернення про перегляд судових рішень. Такий перегляд 

судових рішень здійснюється Верховним Судом України. Також в вище 

зазначених процесуальних кодексах України отримала однозначне чітке 

закріплення серед підстав для подання заяви про перегляд судових рішень 

така: встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 

визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при 

вирішенні даної справи судом. Крім того, в названих вище нормативно-

правових актах встановлено строк подання заяви про перегляд судових 

рішень, вимоги до такої заяви, порядок її подання. 

Вище проведений аналіз дозволяє сформулювати таке визначення 

поняття конституційно-правового механізму забезпечення права звертатися до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 
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міжнародних організацій: це система організаційно-правових і правових 

засобів впливу, за допомогою яких створюються можливості для реалізації 

права звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних 

організацій, а в разі порушення чи загрози порушення здійснюється його 

охорона та захист. Основні напрями дії цього механізму втілюються в формах 

забезпечення цього конституційного права, якими є такі: забезпечення 

реалізації права звертатися за захистом свої прав і свобод до міжнародних 

судових установ та міжнародних організацій, забезпечення охорони та 

забезпечення захисту цього права. 

 

3.2. Принципи та норми права в конституційно-правовому механізмі 

забезпечення права звертатися до міжнародних судових установ та 

міжнародних організацій 

 

С. Погребняк зазначає: «Принципи права спрямованi на утвердження, 

забезпечення i захист суспiльнах цiнностей, дозволяють урахувати їx при 

формуванні та дii права ˂…˃ символiзують дух права ˂…˃ формують 

переконання суб’єктiв у правовiй сферi, впливають на ухвалення ними 

юридично значущих рiшень ˂…˃. Перед суб’єктами нормотворчостi постає 

важливе завдання – наповнити принципи як загальнi iдеї нормативним 

змiстом. Важливу роль у вираженнi принципiв та iх застосуваннi вiдiграють 

також суди. Унаслiдок цього принцип як iдея перетворюється на сукупнiсть 

конкретних вимог ˂…˃ Принципи вiдображуються у засадах нормотворчостi, 

правозастосування, тлумачення права, визначають напрям розвитку всієї правовоi 

системи. Принципи права мають пріоритет над нормами права. Останнi 

формуються пiд впливом певного принципу або групи принципiв i не повиннi їм 

суперечити. Норми права зазвичай є виявами дiї принципiв, засобами ix 

конкретизацiї» [511, с. 123-124]. Принципи й норми права є одним зі складникiв 

механiзму конституцiйно-правового забезпечення права на звернення до 

мiжнародних судових установ та мiжнародних органiзацiй. 
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Розглянутi Європейським судом iз прав людини справи проти України за 

перiод з 2006 р. по січень 2016 р. свiдчать про те, що має мiсце збiльшення 

кількості фактiв постановлення судами України рiшень, якi не вiдповiдають 

вимогам про їх обґрунтованiсть [4]. Водночас, право кожного на обґрунтоване 

судове рiшення є структурним елементом права кожного пiсля використання 

всiх нацiональних засобiв правового захисту звертатися за захистом своїх прав 

i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ або до вiдповiдних 

органiв мiжнародних органiзацiй, членом чи учасником яких є Україна. Так, 

відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» виконання рішення 

Європейського суду з прав людини полягає, в тому числі, і в вжитті 

додаткових заходів індивідуального характеру. Відновлення попереднього 

юридичного стану стягувача здійснюється, зокрема, шляхом повторного 

розгляду справи судом, включаючи відновлення провадження у справі (п. 3 

ст. 10 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини»). Верховний Суд України переглядає 

судові рішення в адміністративних, кримінальних, цивільних справах, а також 

рішення господарських судів, в разі подання особою, на користь якої 

постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 

визнана Україною, звернення про перегляд судового рішення. Крім того, в разі 

винесення Верховним Судом України необгрунтованого рішення особа має право 

звернутися за захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини 

адже «… нове рішення, постановлене національним судом після відновлення 

провадження, у якому національний суд провів нове збалансування інтересів, 

становить новий факт» (рішення Європейського суду з прав людини в справі 

«Бочан проти України» [452]). 

Збiльшення кількості фактiв постановлення судами України рiшень, якi 

не вiдповiдають вимогам про їх обґрунтованiсть зумовлено недолiками 

чинного законодавства України та практикою його застосування (п. 24 рiшення 

Суду в справi «Пронiна проти України» вiд 18 липня 2006 р. [412], п. 18 рiшення 
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Суду в справi «Богатова проти України» вiд 7 жовтня 2010 р. [361]), а також, як 

зазначають суди України, «неоднозначним застосуванням положень 

Конвенцiї, рiшення Європейського суду з прав людини як частини 

нацiонального законодавства України згiдно з положеннями ст. 9 Конституцiї 

України нацiональними судами» [80; 156]. 

Водночас Європейський суд iз прав людини не має функцiї виправлення 

помилок мiсцевих судiв iз застосування нацiонального законодавства. Також 

до повноважень суду не входить оцiнювання доказiв. Неправильним є 

сприйняття Європейського суду з прав людини як «четвертої iнстанцiї», до 

якої всi аспекти справи могли б передаватися на розгляд.  

Викладене свiдчить про доцiльнiсть i необхiднiсть дослiдження принципу 

обґрунтованості судового рішення. 

На думку В. Кравчука, обґрунтованiсть судового рiшення – його 

внутрiшня якiсть, вимога щодо фактичної сторони рiшення [208, с. 552]. Як 

зазначає М. Труш, обґрунтованим буде рiшення, пiд час ухвалення якого суд 

встановив усi обставини справи, що стосуються предмета доказування, 

перевiрив їх доказами та дiйшов висновкiв, якi цим обставинам 

вiдповiдають [523, с. 173]. О. Шиманович у дисертацiї слушно наголошує, що 

залежно вiд характеру вiдносин мiж сторонами сукупнiсть юридичних фактiв, 

якi пiдлягають з’ясуванню в справi, буде рiзною [143, с. 58]. Згiдно з 

практикою Суду, яка вiдображає принцип належного здiйснення правосуддя, у 

рiшеннях судiв та органiв, що вирiшують спори, має бути належним чином 

викладено пiдстави, на яких вони ґрунтуються. Обсяг цього обов’язку щодо 

обґрунтовування рiшення може бути рiзним залежно вiд характеру самого 

рiшення та повинен визначатись з урахуванням обставин вiдповiдної справи 

(п. 26 рiшення Суду в справi «Гарсiя Руїс проти Iспанiї» вiд 21 сiчня 

1999 р. [371]). 

Вiтчизнянi вченi та практики слушно висновують, що пiдхiд українського 

законодавця до обґрунтованостi й вмотивованостi судового рiшення є дещо 

спрощеним i формальним [549]. Натомiсть Суд наголошує: «При тому, що 



278 
 

ст. 6 Конвенцiї гарантується право на справедливий розгляд справи, нею не 

встановлюється жодних правил щодо прийнятностi доказiв або способу, у 

який вони повиннi бути оцiненi, що, таким чином, є насамперед предметом 

регулювання нацiонального законодавства та нацiональних судiв» (п. 28 

рiшення Суду в справi «Гарсiя Руїс проти Iспанiї»). Аналогiчно й нацiональнi 

органи влади, зокрема суди, мають тлумачити нацiональне право, а Суд не 

замiнить своє тлумачення їхнiм за вiдсутностi свавiлля (п. 47 рiшення Суду в 

справi «Мала проти України» вiд 3 липня 2014 р. [398]). При цьому практика 

Суду свiдчить, що вiн може не погодитись iз тлумаченням норм нацiонального 

права нацiональними органами (рiшення Суду в справах «Шрамiк проти 

Австрiї» [434], «Руiс Матеос проти Iспанiї» тощо) та має самостiйно 

переконатись у тому, чи були справедливими процедури в їхнiй сукупностi, у 

тому числi спосiб, у який приймалися докази й процесуальнi рiшення (п. 38 

рiшення Європейського суду з прав людини в справi «Таммiнен проти 

Фiнляндiї» вiд 15 червня 2004 р. [427]). 

Принцип справедливостi, закрiплений у ст. 6 Конвенцiї, порушується, 

якщо нацiональнi суди iгнорують конкретний, доречний i важливий довiд, 

наведений заявником (п. 25 рiшення в справi «Пронiна проти України», п. 280 

рiшення в справi «Нечипорук i Йонкало проти України» вiд 21 квiтня 

2011 р. [403]). Суд вказує на важливiсть того, щоб органи влади наводили 

деталiзованi й переконливi пiдстави своєї вiдмови приймати доказ, 

запропонований заявником, особливо коли такий доказ має iстотну важливiсть 

для результатiв провадження (п. 53 рiшення в справi «Мала проти України», 

п. 33 рiшення в справi «Вiтцтум проти Австрiї» вiд 26 липня 2007 р. [368]). 

Так, у справi «Богатова проти України» вiд 7 жовтня 2010 р. заявниця 

стверджувала, що нацiональнi суди не надали належного обґрунтування своїх 

рiшень i не розглянули її аргумент щодо невiдповiдностi розмiру її пенсiї 

вимогам Конституцiї України. Суд зазначив, що нацiональнi суди, як i в справi 

«Пронiна проти України», не зробили жодної спроби проаналiзувати позов 

заявницi iз цiєї позицiї, незважаючи на чiтке вiдповiдне посилання перед 
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кожною судовою iнстанцiєю. Вирiшувати, якi дiї нацiональних судiв щодо 

цього аргументу найбiльш прийнятнi, не є завданням Суду. Однак Суд 

зазначає, що одним зi способiв реагування на такий аргумент заявницi могло 

бути порушення цього питання в Конституцiйному Судi України, який таким 

чином мав би можливiсть ухвалити рiшення щодо вiдповiдностi норм 

пенсiйного законодавства вимогам Конституцiї України. Нацiональнi ж суди, 

цiлком iгноруючи аргументи заявницi, хоча вони були специфiчними, 

доречними й важливими, не виконали свої зобов’язання вiдповiдно до п. 1 

ст. 6 Конвенцiї (п. 18 рiшення в справi). 

У справi «Мала проти України» Суд акцентує увагу на тому, що, 

незважаючи на, вочевидь, нечiтке висловлення в судi першої iнстанцiї 

аргументу заявницi щодо прийняття як доказу невигiдного для неї розрахунку 

та її намiру оскаржити його, вона наполягала на цьому доречному та 

конкретному питаннi у своїй апеляцiйнiй скарзi. Апеляцiйний суд залишив 

його без жодної оцiнки, порушуючи цим принципи належного вiдправлення 

правосуддя, встановленi практикою Суду. Не було предметом розгляду це 

питання також в ухвалi Верховного Суду України, який за своєю природою є 

бiльш лаконiчним i формальним (з огляду на третiй рiвень юрисдикцiї, що 

застосовувався), незважаючи на те, що суд касацiйної iнстанцiї в принципi має 

право на перегляд обґрунтувань судiв нижчих iнстанцiй. 

На думку Т. Цувiної, п. 1 ст. 6 Конвенцiї охоплює лише систему 

процесуальних гарантiй i нiколи не може бути застосований до результату 

розгляду справи по сутi. Аналiз Судом рiшень нацiональних судiв щодо 

вiдповiдностi вимогам законностi й обґрунтованостi у свою чергу свiдчив би 

про фактичне визнання за ним статусу четвертої iнстанцiї нацiональних судiв, 

що є неприпустимим [549]. Суддi Європейського суду з прав людини Е. 

Пауер-Форд, Г. Юдкiвська та Х. Єдерблом у спiльнiй окремiй думцi в рiшеннi 

Суду в справi «Мала проти України» наголошують: «Критику апеляцiйного 

суду за нерозгляд одного з аргументiв заявницi, хоч i важливого, можна 

тлумачити як вихiд за межi компетенцiї Суду та дiяльнiсть як суду «четвертої 
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iнстанцiї» за обставин, коли рiшення не вважається свавiльним у розумiннi 

повної вiдсутностi обґрунтування» [500]. 

У справi «Головко проти України» вiд 1 лютого 2007 р. [374] заявниця 

скаржилась на несправедливiсть i результат проваджень у дуже загальних 

формулюваннях. Суд вiдхилив частину заяви як явно необґрунтовану, 

оскiльки заявниця мала можливiсть надати всi необхiднi аргументи на захист 

своїх iнтересiв у межах провадження (п. 44 рiшення в справi). 

Хоча нацiональнi суди користуються обмеженим правом прийняття 

рiшення щодо вибору доказiв за конкретною справою та долучення доказiв 

достовiрностi твердження сторiн, цi органи зобов’язанi вказати пiдстави для 

своїх дiй, виклавши мотивацiю цих рiшень (п. 36 рiшення в справi «Суомiнен 

проти Фiнляндiї» вiд 1 липня 2003 р. [426]). Одне з призначень 

обґрунтованого рiшення полягає в демонстрацiї сторонам того, що вони були 

почутi. 

У справi ж «Кузнєцов та iншi проти Росiйської Федерацiї» вiд 11 сiчня 

2007 р. [395] нацiональнi суди вiдхилили докази, наданi заявником, з 

посиланням на те, що вони надiйшли вiд «зацiкавлених осiб» (п. п. 38, 40). Суд 

вказує, що заявники неодноразово зазначали (як в усних, так i в письмових 

поясненнях, наданих до районного й обласного суду), що спiвробiтники 

мiлiцiї пан Лозовягiн та пан Вiльданов неодноразово визнавали, що дали пану 

Кузнєцову вказiвку повiдомити особам, якi зiбрались, про припинення 

зустрiчi. У рiшеннях нацiональних судiв не було надано оцiнку цим заявам i 

нiчого не сказано про ключове питання. Нi районний, нi обласний суди не 

навели пiдстав, за якими вiдхилено докази, наданi заявниками – свiдками 

розмови, у якiй брав участь пан Кузнєцов, голова комiсiї та спiвробiтники 

мiлiцiї, якi надали свiдчення, що не суперечили одне одному за предметом 

справи. Суд був вражений непослiдовнiстю в пiдходi судiв, якi, з одного боку, 

визнали встановленим той факт, що голова комiсiї та його помiчники прибули 

на богослужiння заявникiв i що зустрiч було припинено передчасно, а з iншого 

– вiдмовились визнавати наявнiсть зв’язку мiж цими двома подiями, не 
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запропонувавши при цьому будь-якого iншого пояснення завчасного 

закiнчення зустрiчi. Їх висновки щодо обставин справи створюють враження, 

що прибуття голови комiсiї та рiшення заявникiв зупинити богослужiння 

просто спiвпали в часi. Такий пiдхiд дав змогу нацiональним судам ухилитись 

вiд розгляду основного пункту скарги заявникiв, який полягав у тому, що нi в 

голови комiсiї, нi в спiвробiтникiв мiлiцiї не було жодних законних пiдстав для 

втручання в проведення богослужiння заявникiв. Головне питання, що постало 

у зв’язку з порушенням прав заявникiв – порушення їхнього права на свободу 

релiгiї, – було таким чином винесене за межi розгляду нацiональних судiв, якi 

ухилились вiд розгляду скарги заявникiв по сутi (п. 84 рiшення в справi). 

Беручи до уваги цi обставини, Суд дiйшов висновку, що нацiональнi суди не 

виконали своє зобов’язання викласти пiдстави для своїх рiшень i не довели, 

що позицiї сторiн були заслуханi пiд час справедливого розгляду та з 

дотриманням принципу рiвностi. Таким чином, Суд встановив, що мало мiсце 

порушення ст. 6 Конвенцiї (п. 85 рiшення Суду в справi «Кузнєцов та iншi 

проти Росiйської Федерацiї»). 

Отже, рiшення суду є обґрунтованим, якщо в ньому викладено пiдстави 

його винесення. 

Умотивоване рiшення дає сторонi можливiсть оскаржити його та 

отримати його перегляд вищою iнстанцiєю (п. 58 рiшення в справi «Серявiн та 

iншi проти України» вiд 10 лютого 2010 р. [421]). Так, у справi 

«Хаджiанастасiу проти Грецiї» вiд 16 грудня 1992 р. заявник не мiг визначити 

пiдстави, на яких вiйськовий апеляцiйний суд прийняв судове рiшення. Вiн 

подав скаргу, зазначаючи, що не мав можливостi додатково конкретизувати 

свою касацiйну скаргу. 18 липня 1986 р. Касацiйний суд, вважаючи його 

аргументи занадто загальними, залишив його скаргу без розгляду за пiдстав 

непiдсудностi. У цiй справi судове рiшення, оголошене головою вiйськового 

апеляцiйного суду, не мiстило жодної згадки про питання, якi були в 

протоколi слухань, i не ґрунтувалось повнiстю на тих же аргументах i 

мотивах, що й рiшення постiйного суду Вiйськово-повiтряних сил. Оскiльки 
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заявник отримав протокол слухань лише пiсля того, як направив касацiйну 

скаргу з питань порушення процесуального права, у нього не було вiдповiдної 

iнформацiї, щоб конкретизувати свою скаргу. Вiдповiдно, Європейський суд iз 

прав людини дiйшов висновку, що право на захист було пiддане таким 

обмеженням, що заявник не мав можливостi справедливого судового розгляду. 

Таким чином, Суд констатував порушення п. 3 ст. 6 Конвенцiї в сукупностi з 

п. 1 ст. 6 Конвенцiї. 

Отже, рiшення суду є обґрунтованим, якщо суд у ньому вказав достатньо 

зрозумiлi доводи й мотиви, на яких воно засноване, що у свою чергу не 

викликає труднощiв iз його оскарженням. 

Лише за умови винесення обґрунтованого рiшення може забезпечуватись 

публiчний контроль здiйснення правосуддя (п. 30 рiшення в справi «Гiрвiсаарi 

проти Фiнляндiї» вiд 27 вересня 2001 р. [373]). Посилаючись на практику 

Суду, Т. Цувiна зауважує, що проголошення в судовому засiданнi лише 

вступної та резолютивної частин рiшення суду призводить до того, що мотиви 

його ухвалення є недоступними для громадськостi. З огляду на це цiлком 

очевидно, що такi випадки варто розглядати не лише крiзь призму вимоги 

вмотивованостi рiшення суду, а й iз позицiй принципу гласностi цивiльного 

судочинства. Можливiсть проголошення в судовому засiданнi лише вступної 

та резолютивної частин рiшення суду, що передбачено в ст. 218 Цивiльного 

процесуального кодексу України [546; 549], певним чином суперечить 

практицi Європейського суду з прав людини. Адже в таких випадках повний 

текст рiшення є доступним лише для осiб, якi брали участь у розглядi справи, 

а отже, мотиви рiшення суду є недоступними для громадськостi, що є 

порушенням вимоги гласностi судового розгляду. Т. Цувiна згодна з 

М. Тузовим, що в таких випадках вiдбувається ухвалення рiшення без його 

належного мотивування, тобто без дотримання логiко-смислової, 

документальної єдностi судового акта на момент його усного об’єктивування 

у виглядi проголошення лише його резолютивної частини. Цей випадок також 

варто розглядати з позицiй принципу пропорцiйностi, вiдповiдно до якого 
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обмеження в такий спосiб права особи на гласний судовий розгляд не може 

обґрунтовуватись проблемами в судовiй системi, надмiрним навантаженням 

судiв тощо [549]. 

Таким чином, рiшення суду є обґрунтованим, якщо нацiональнi суди та 

органи, якi вирiшують спори, приймають аргумент заявника, що має такi 

ознаки: 1) є конкретним; 2) є доцiльним; 3) є доречним. 

За обставин повної вiдсутностi обґрунтування рiшення є свавiльним. 

Вiдповiдно до усталеної практики Європейського суду з прав людини 

нацiональнi суди повиннi оцiнювати насамперед наданi їм докази. У справi 

«Мала проти України» щодо першого провадження Суд не виявив жодних 

ознак несумлiнностi як такої: «Перший iз двох розрахункiв, який був наданий 

заявницею, мав статус остаточного документа, що не оскаржувався сторонами. 

Що стосується другого розрахунку, то його не надавали як доказ до 3 квiтня 

2006 року – дня, коли проводилося судове засiдання, у кiнцi якого суд першої 

iнстанцiї постановив рiшення. Проте суд вирiшив посилатись на другий 

розрахунок (вiд 1 квiтня 2006 року). З огляду на той факт, що вiн заслухав 

представника державної виконавчої служби, якою було складено обидва 

розрахунки (як вiд 24 сiчня, так i вiд 1 квiтня 2006 року), Суд не вбачає в 

цьому рiшеннi Хортицького суду жодних ознак несумлiнностi як такої». Суд 

також пiдкреслив, що згiдно з протоколом судового засiдання заявниця не 

виявила жодних намiрiв оскаржити згаданий розрахунок вiд 1 квiтня 2006 

року та не вимагала зупинення провадження, доки цей розрахунок не стане 

остаточним. Водночас з огляду на всi обставини цiєї справи та, зокрема, 

ненадання апеляцiйним судом жодних оцiнок аргументу заявницi, що мав 

ключове значення для результатiв провадження, Суд вважає, що перше 

провадження не вiдповiдало принципу справедливостi, закрiпленому в ст. 6 

Конвенцiї (п. п. 56 i 57 рiшення в справi «Мала проти України»). Бiльше того, 

на думку Суду, проблема iз цим провадженням пiдриває справедливiсть 

другого провадження. 
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Пiд час оцiнки доказiв Суд керується критерiєм доведеностi «поза 

розумним сумнiвом» (рiшення в справi «Вiтковський проти України» вiд 

26 вересня 2013 р. [367]). Така доведенiсть може поставати iз сукупностi 

висновкiв чи неспростовних презумпцiй, достатньо вагомих, чiтких та 

узгоджених мiж собою (п. 161 рiшення в справi «Iрландiя проти Сполученого 

Королiвства» вiд 18 сiчня 1978 р. [355]). 

У справi «Трофимчук проти України» вiд 28 жовтня 2010 р. [428] 

заявниця скаржилась на несправедливiсть судового розгляду справи щодо її 

звiльнення, зокрема, поставила пiд сумнiв оцiнку нацiональними судами 

фактiв i стверджувала, що вони не взяли до уваги її доводи, що її було 

звiльнено через активну участь у трудовому спорi працiвникiв iз керiвництвом 

КТП «Комуненергiя» (п. 48 рiшення в справi). Вiдповiдно до правової позицiї 

Суду, наданої в п. 37 рiшення в справi «Платаку проти Грецiї» вiд 11 сiчня 

2001 р. [409], Суд має встановити, чи було провадження в цiлому 

справедливим та чи вiдповiдали Конвенцiї наслiдки оцiнки доказiв i 

застосування правових норм. Суд зазначив, що хоча висновкам нацiональних 

судiв щодо доказiв заявницi дещо бракувало точностi та ясностi, постає, що 

їхня позицiя стосовно вiдсутностi заявницi 3 березня 1999 року ґрунтувалась 

на тому, що така вiдсутнiсть не мала прийнятного виправдання та, вiдповiдно, 

становила порушення трудової дисциплiни. У п. п. 42, 53 рiшення в справi 

«Трофимчук проти України» Суд наголосив: «Суд не вбачає достатнiх пiдстав 

не погодитись iз застосуванням судами вiдповiдного нацiонального 

законодавства до обставин справи заявницi. Пiд час вирiшення справи 

заявницi нацiональнi суди заслухали певну кiлькiсть свiдкiв i дослiдили рiзнi 

документи, що стосувались як дисциплiнарних заходiв щодо заявницi, так i 

доказiв сторiн. Заявницi було надано можливiсть прокоментувати докази й 

доводи, поданi її колишнiм роботодавцем. Вiдмовляючи в задоволенi вимог 

заявницi, суди навели у своїх рiшеннях обґрунтування, яке видається 

належним i достатнiм з огляду на предмет справи». Європейський суд iз прав 

людини не побачив жодних ознак несправедливостi або свавiлля у вiдмовi 
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судiв детально розглянути доводи заявницi про переслiдування її 

роботодавцем, оскiльки суди чiтко зазначили, що цi доводи були повнiстю 

необґрунтованими. У зв’язку iз цим Суд повторив, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенцiї 

зобов’язує суди обґрунтовувати свої рiшення, це не може розумiтись як 

вимога детально вiдповiдати на кожен довод (п. 55 рiшення в справi 

«Трофимчук проти України»). 

У справi «Головко проти України» Суд вiдхилив частину заяви щодо 

несправедливостi й результату проваджень у дуже загальних формулюваннях 

як явно необґрунтовану, оскiльки судовi органи розглянули аргументи 

заявницi належним чином (п. 44 рiшення в справi). 

Отже, якщо висновкам нацiональних судiв стосовно доводiв сторiн дещо 

бракує точностi та ясностi, проте провадження в цiлому є справедливим та 

наслiдки оцiнки доказiв i застосування правових норм вiдповiдають Конвенцiї, 

вiдсутнє порушення ст. 6 Конвенцiї. 

Суд визнав, що нацiональнi суди належним чином не обґрунтували свої 

рiшення в справi «Серявiн та iншi проти України». Так, Суд наголосив, що у 

своєму рiшеннi вiд 29 сiчня 2003 р. Святошинський суд визнав, що до початку 

робiт iз реконструкцiї горища будинок належав на правi спiльної власностi 

заявникам (разом з iншими власниками квартир) та органу мiсцевого 

самоврядування. Водночас вiн зазначив, що орган мiсцевого самоврядування 

одноосiбно й без згоди заявникiв мав право розпоряджатись мансардним 

поверхом, оскiльки вiн був єдиним власником будинку. З тексту цього 

судового рiшення не постає, що пiсля реконструкцiї горища заявникiв 

позбавили прав спiльного володiння або що з певних пiдстав вони втратили цi 

права. Не пояснено, чому заявники вважалися спiввласниками будинку в 

контекстi реконструкцiї горища, проте не вважалися такими в контекстi 

передачi права на мансардний поверх. 

Рiшення апеляцiйного суду м. Києва вiд 14 квiтня 2003 р. iз цього 

приводу нiчого не прояснило. Навiть якщо припустити, з огляду на посилання 

суду на ст. 119 Цивiльного кодексу України, що мансардний поверх як 
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частина будинку, побудована без участi заявникiв, не належить до спiльної 

власностi, залишається незрозумiлим, на яких законодавчих пiдставах було 

припинено майновi права заявникiв на горище. Апеляцiйний суд не 

прокоментував той факт, що в ст. 119 Цивiльного кодексу України йдеться про 

роботи, виконанi за рахунок одного зi спiввласникiв та за згодою решти 

спiввласникiв, а в цiй справi реконструкцiю було проведено за рахунок третьої 

особи, якiй один зi спiввласникiв (орган мiсцевого самоврядування) 

одноособово та всупереч волi iнших спiввласникiв наперед пообiцяв надати 

право на реконструйоване примiщення. Бiльше того, Суд акцентував увагу на 

тому, що з аргументацiї цього рiшення не видно, чи пiдтримав апеляцiйний 

суд висновки суду першої iнстанцiї за ст. 60 Закону України «Про мiсцеве 

самоврядування в Українi» щодо права власностi органу мiсцевого 

самоврядування на будинок як такий, чи вирiшив, що заявники володiють на 

правi спiльної власностi будинком, проте не мансардним поверхом. 

Викладене дає змогу дiйти висновку, що рiшення судiв є обґрунтованими, 

якщо вони оцiнили докази сторiн, якi мають ключове значення для результатiв 

провадження, i спосiб такої оцiнки є справедливим, а наслiдки оцiнки доказiв 

та застосування правових норм вiдповiдають Конвенцiї. 

Часто в Українi в ухвалах i рiшеннях апеляцiйнi та касацiйнi суди не 

узагальнюють доводи особи, яка подала скаргу, а посилаються на таке 

процесуальне джерело доказiв, як документ, що або взятий судом першої 

iнстанцiї, проте згодом визнаний недiйсним, або є неостаточним. Так, у 

рiшеннi в справi «Мала проти України» з огляду на необ’єктивний характер 

рiшень, постановлених у межах першого провадження, суди в межах другого 

провадження були змушенi послатись на документ (розрахунок державної 

виконавчої служби вiд 1 квiтня 2006 року), який згодом було визнано 

недiйсним, замiсть посилання на документ (розрахунок вiд 19 жовтня 

2006 року), наданий заявницею як остаточний документ, яким визначається 

розмiр невиплаченої заборгованостi. У пiдсумку Суд дiйшов висновку, що 
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спостерiгалось порушення Конвенцiї у зв’язку з несправедливiстю обох 

проваджень у справi заявницi. 

Отже, рiшення суду або органу, який вирiшує спiр, є справедливим, якщо 

воно мiстить посилання суду на документ, що має такi ознаки: а) є дiйсним; 

б) є остаточним. 

Проведений аналiз дає змогу виявити такi критерiї дотримання 

зобов’язання суду обґрунтовувати свої рiшення: суд прийняв доказ сторони 

(сторiн), що має такi ознаки: є конкретним, є доцiльним, є доречним; у разi 

вiдмови суду приймати доказ, запропонований стороною (сторонами), у 

рiшеннi суду наведено деталiзованi й переконливi пiдстави такої вiдмови; 

спосiб, у який приймалися докази, є справедливим; спосiб, у який були оцiненi 

докази, є справедливим; наслiдки оцiнки доказiв i застосування правових норм 

вiдповiдають Конвенцiї; процедура прийняття процесуального рiшення є 

справедливою. 

Додатково обґрунтовано тезу, що критику апеляцiйного суду за нерозгляд 

одного з аргументiв сторони, хоч i важливого, можна тлумачити як вихiд за 

межi компетенцiї Європейського суду з прав людини та дiяльнiсть як суду 

«четвертої iнстанцiї» за обставин, коли рiшення не видається свавiльним у 

розумiннi повної вiдсутностi обґрунтування. 

Отже, критерiями дотримання зобов’язання суду обґрунтовувати свої 

рiшення є такi: 1) суд прийняв доказ сторони (сторiн), що має такi ознаки: є 

конкретним, є доцiльним, є доречним; у разi вiдмови суду приймати доказ, 

запропонований стороною (сторонами), у рiшеннi суду наведено 

деталiзованi й переконливi пiдстави такої вiдмови; 2) спосiб, у який 

приймалися докази, є справедливим; 3) спосiб, у який були оцiненi докази, є 

справедливим; 4) наслiдки оцiнки доказiв i застосування правових норм 

вiдповiдають Конвенцiї; 5) процедура прийняття процесуального рiшення є 

справедливою. 

Згiдно зi змiнами, внесеними до Конвенцiї про захист прав людини i 

основоположних свобод Протоколом № 14 вiд 13 травня 2005 р., Суд 
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оголошує неприйнятною будь-яку iндивiдуальну заяву, подану згiдно зi ст. 34, 

якщо вiн вважає, що заявник не зазнав суттєвої шкоди, якщо тiльки повага до 

прав людини, гарантованих Конвенцiєю й протоколами до неї, не вимагає 

розгляду заяви по сутi, а також за умови, що на цiй пiдставi не може бути 

вiдхилена жодна справа, яку нацiональний суд не розглянув належним чином 

(пп. «b» п. 3 ст. 35 Конвенцiї). Цей критерiй став результатом компромiсу мiж 

конституцiоналiстами та iндивiдуалiстами. К. Пантєлєєва зазначає: «Згiдно з 

позицiєю так званих конституцiоналiстiв, на боцi яких була не лише бiльшiсть 

суддiв Суду, а й бiльшiсть членiв Комiтету Мiнiстрiв, Суду необхiдно було 

надати особливi повноваження щодо вiдхилення справ, якi не пiднiмали 

важливих питань за Конвенцiєю. Ця iдея виникла з принципу «dе minimis non 

сurаt рrаеtor», який стосовно Європейського суду з прав людини повинен 

означати, що Суд iз мiркувань доцiльностi може не розглядати справи, якi не 

дуже значимi з позицiї захисту прав людини. Конституцiоналiстам 

протистояли прихильники так званого iндивiдуального правосуддя, або 

«iндивiдуалiсти», якi заперечували проти введення нових бар’єрiв для подачi 

скарг до Суду фiзичними чи юридичними особами, пiдкреслюючи, що в 

основi судового захисту лежить доступнiсть Європейського суду з прав 

людини для приватних осiб» [284, с. 143-144]. 

Застосування принципу «dе minimis non сurаt рrаеtor» Європейським 

судом iз прав людини сягає 1972 р. Зокрема, у справi «Х. проти 

Великобританiї» [429] Європейська Комiсiя з прав людини, проаналiзувавши 

обставини цiєї справи, доходить висновку, що розмiр завданої заявнику шкоди 

у зв’язку з ненаданням йому можливостi проконсультуватися з юристом є 

незначним. Посилаючись на принцип «dе minimis non сurаt рrаеtor», Комiсiя з 

прав людини приймає рiшення про неприйнятнiсть справи. Iнший приклад – 

рiшення Європейського суду з прав людини в справi «Комочiс та iншi проти 

Грецiї» [393]. Уряд Грецiї як аргумент для застосування принципу dе minimis 

non навiв те, що завдана заявницi матерiальна шкода є незначною (трохи 

бiльше 50 євро). Суд зазначив, що заявниця скаржилась не лише на заподiяння 
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їй матерiальної шкоди, а й на тривалiсть розгляду її справи нацiональними 

судами, а це питання за Конвенцiєю є суттєвим i не позбавляє заявницю 

статусу жертви порушення Конвенцiї. 

Практика Європейського суду з прав людини свiдчить, що основним 

елементом критерiю прийнятностi є питання про те, чи було завдано заявнику 

порушенням його права чи основоположної свободи «суттєвої шкоди». 

Критерiй «суттєвої шкоди» заснований на iдеї, що порушення права 

незалежно вiд того, наскiльки iстотним було таке порушення з правової 

позицiї, має досягти мiнiмального ступеня тяжкостi, щоб бути розглянутим 

мiжнародним судом. 

Н. Севостьянова слушно наголошує: «Процес конституалiзацiї Суду 

набирає обертiв» [488]. Безумовно, тлумачення й застосування цього критерiю 

прийнятностi Європейського суду з прав людини здiйснює безпосереднiй 

вплив на нацiональне право країн – учасниць Конвенцiї. 

Частина 3 ст. 50 Конституцiї України гарантує кожному право пiсля 

використання всiх нацiональних засобiв правового захисту звертатися за 

захистом своїх прав i свобод до Європейського суду з прав людини. Зазначене 

право є гарантiєю здiйснення iнших конституцiйних прав i свобод людини й 

громадянина [113; 119]. Зробивши все, чого можна було обґрунтовано 

очiкувати, щоб вичерпати всi нацiональнi засоби правового захисту [400], 

заявники подають iндивiдуальнi заяви до Європейського суду з прав людини 

(далi – ЄСПЛ). З моменту винесення ЄСПЛ першого рiшення проти України 

та станом на 15 липня 2016 року Суд винiс рiшення, у яких найбiльше 

порушень встановлено щодо права на справедливий суд (36,7%), права на 

ефективний засiб правового захисту (26,4%), права на свободу й особисту 

недоторканнiсть (16,3%), заборони катування (14,5%). Решта рiшень 

стосувались порушень iнших статей Конвенцiї (6,1%) [308]. 

З метою збереження й покращення ефективностi контрольної системи на 

тривалий перiод, переважно у свiтлi дедалi бiльшої завантаженостi ЄСПЛ та 

Комiтету Мiнiстрiв Ради Європи, а також з огляду на потребу забезпечити 
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Суду можливiсть i далi вiдiгравати свою провiдну роль у захистi прав людини 

Протоколом № 14 до Конвенцiї в Європi було запроваджено новий критерiй 

прийнятностi iндивiдуальної заяви – наявнiсть «суттєвої шкоди» (пп. «b» п. 3 

ст. 35 Конвенцiї). У п. 80 Пояснювального коментаря до Протоколу № 14 

зазначається, що договiрнi сторони очiкують, що Суд виробить об’єктивний 

критерiй для застосування нового правила за допомогою поступового 

розвитку прецедентної практики [299]. Станом на 1 лютого 2016 р. ЄСПЛ 

застосував цей критерiй у бiльше нiж 30 справах та вiдмовив у його 

застосуваннi в бiльше нiж 20 справах. Серед цих справ також є справи проти 

України. 

Суддi Конституцiйного Суду України у вiдставцi П. Євграфов i В. Тихий 

слушно пiдкреслюють, що в рiшеннях ЄСПЛ з’ясовує й роз’яснює конвенцiйнi 

норми, їх змiст та обсяг. Вiд справи до справи вiн виробляє й формулює 

правовi позицiї (положення) щодо iнтерпретацiї конвенцiйних норм. Такi 

загальнi та усталенi позицiї щодо розумiння конвенцiйних норм мають 

загальну дiю, тобто поширюються на невизначене коло осiб i на необмежену 

кiлькiсть подiбних ситуацiй («невичерпнiсть» роз’яснення). Тому в 

подальшому Суд керується ними та спирається на них пiд час розгляду iнших 

аналогiчних справ. Разом iз конвенцiйними нормами правовi положення 

Європейського суду з прав людини регулюють дiяльнiсть держав – учасниць 

Ради Європи, усiєї державної влади, особливо законодавчої [133]. 

Сьогоднi законодавство України щодо поняття й критерiїв суттєвої шкоди 

потребує вдосконалення. Так, по-перше, законодавство України використовує 

термiн «iстотна шкода», а не «суттєва шкода», наповнюючи його iншим 

змiстом, нiж ЄСПЛ. П. Євграфов i В. Тихий iз цього приводу констатують, що 

в законодавствi держав – учасниць Конвенцiї для позначення одного й того ж 

правового поняття використовують рiзнi термiни. Такi термiнологiчнi 

розбiжностi неминучi, адже на вiдмiну вiд понять слова та словосполучення, у 

яких вони виражаються й закрiплюються, у всiх мовах рiзнi, тому одне й те ж 

поняття виражається в рiзних мовах по-рiзному. Вiдповiдно, значення 
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конвенцiйних слiв i термiнiв необхiдно встановлювати в значеннi, 

визначеному цими нормами та тлумаченнями, наданими Судом [133]. 

По-друге, потребує перегляду закрiплений у законодавствi України 

критерiй оцiнки суттєвої шкоди «спричиненi матерiальнi збитки», який наразi 

розраховується залежно вiд перевищення в певну кiлькiсть разiв 

неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян. Також необхiдним є 

виявлення й закрiплення в законодавствi України iнших критерiїв суттєвої 

шкоди вiдповiдно до практики ЄСПЛ. 

Водночас у юридичнiй лiтературi, на жаль, вiдсутнi комплекснi науковi 

дослiдження iз зазначеного питання в контекстi практики ЄСПЛ, якi склали б 

наукове пiдґрунтя вдосконалення нацiонального законодавства iз цих питань. 

Отже, для науки конституцiйного права актуальним є визначення поняття 

суттєвої шкоди, якої зазнав заявник, i виявлення взаємопов’язаних критерiїв 

оцiнки її наявностi чи вiдсутностi. 

За матерiалами практики ЄСПЛ виявимо критерiї суттєвої шкоди, якої 

зазнав заявник. 

Як уже зазначалося, Протоколом № 14 до Конвенцiї було запроваджено 

новий критерiй прийнятностi заяви до ЄСПЛ – dе minimis. У рiшеннi в справi 

«Корольов проти Росiї» ЄСПЛ зазначає, що цей критерiй передбачає, що 

порушення права, яким би справжнiм воно не було iз суто юридичної позицiї, 

може бути предметом розгляду в мiжнародному судi лише в тому разi, якщо 

таке порушення досягло мiнiмального рiвня тяжкостi (п. 100). Оцiнка такого 

мiнiмального рiвня має, звичайно, вiдносний характер, вона залежить вiд усiх 

обставин справи. 

Варто проаналiзувати критерiї оцiнки суттєвої шкоди, якої зазнав суб’єкт 

звернення до вiдповiдної судової установи чи вiдповiдного органу 

мiжнародної органiзацiї. Першим iз них є фiнансова шкода для заявника. 

У вчених i практикiв як України, так i зарубiжних країн немає 

одностайностi в питаннi змiсту цього критерiю dе minimis. Так, А. Цибуляк-

Кустевич, посилаючись на науково-дослiдницький звiт ЄСПЛ щодо дворiчної 
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судової практики застосування нового критерiю допустимостi та рiшення 

ЄСПЛ у справi «Хворостяной та iншi проти України» вiд 25 липня 2013 р., 

висновує, що фiнансова шкода, якої зазнав заявник, має становити 

щонайменше 500 євро [545, с. 193-194]. 

Департамент Юрисконсульта ЄСПЛ у четвертому виданнi практичного 

посiбника щодо прийнятностi заяв акцентує увагу на тому, що в багатьох 

випадках суттєвiсть шкоди визначається з огляду на фiнансовi вимiри 

питання, що розглядається, та важливiсть справи для заявника [308]. 

Фiнансовий вимiр оцiнюється з точки зору матерiальної й моральної шкоди. У 

рiшеннi в справi «Kiусi проти Грецiї» Суд постановив, що сума в 1 000 євро, 

якої заявник вимагав за моральну шкоду, не була визначальною для оцiнки 

справжньої значущостi справи для заявника. Це пояснюється тим фактом, що 

заявники часто самостiйно оцiнюють розмiр моральної шкоди, виходячи з 

власних припущень щодо вiдповiдної суми [308]. 

Якщо йдеться про незначну фiнансову шкоду, Суд зробив висновок про 

вiдсутнiсть «суттєвої шкоди» в таких справах, де вiдповiднi суми були 

меншими або не перевищували 500 євро: провадження, де оскаржувана сума 

дорiвнювала 90 євро («Ionеsсu проти Румунiї); справа, у якiй мова йшла про 

несплату органами держави-вiдповiдача суми, що була менше 1 євро 

(«Корольов проти Росiї»); справа, у якiй органами влади не було сплачено 

заявниковi суму, що становить приблизно 12 євро («Васильченко проти 

Росiї»); невiдшкодування 125 євро («Штефанеску проти Румунiї»); несплата 

державою заявниковi 12 євро («Федотов проти Молдови»); несплата державою 

заявниковi 107 євро плюс 121 євро за видатки, тобто всього 228 євро («Burov 

проти Молдови»); справа, у якiй Суд визначив, що сума матерiальної шкоди 

складає 504 євро («Kiousi проти Грецiї»); справа, у якiй початкове звернення 

заявника про повернення йому адвокатом 99 євро було долучене до сплати 

йому суми, еквiвалентної 1 515 євро, за тривалiсть провадження по сутi 

(«Hаvеlkа проти Чеської Республiки»); виконання рiшення, за яким надавалася 

сума в розмiрi 34 євро («Шеферr проти Росiї»). У рiшеннi «Гавелка проти 
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Чеської Республiки» Суд узяв до уваги той факт, що хоча сума в 1 515 євро, 

власне кажучи, не являла адекватного й достатнього вiдшкодування за 

судовою практикою Суду, вона не настiльки вiдрiзнялася вiд наданого 

справедливого вiдшкодування, щоб заявник мiг зазнати серйозної 

шкоди [308]. 

I навпаки, якщо Суд вважає, що заявник зазнав суттєвої фiнансової 

шкоди, вiн може вiдмовитись вiд цього критерiю. Прикладами є рiшення 

ЄСПЛ у справi «Гаглiоне та iншi проти Iталiї», у якiй мало мiсце запiзнення 

виконання рiшень суду про виплату компенсацiй за надмiрну тривалiсть 

провадження розмiром вiд 200 до 13 749,99 євро на строк вiд 9 до 49 мiсяцiв; 

справа щодо тривалостi цивiльного провадження строком у 15 рокiв i 5 мiсяцiв 

та вiдсутнiсть можливостi апеляцiї, тодi як скарга стосувалася «значної суми» 

(«Giusti проти Iталiї»); справа щодо тривалостi цивiльного провадження, у 

якiй iшлось про виплату як допомоги з iнвалiдностi суми, яку не можна було 

вважати незначною («Dе Iеso проти Iталiї»); справа, у якiй вiд заявницi 

вимагалося сплатити судовi витрати, що на 20% перевищували її мiсячну 

зарплатню («Рiętkа проти Польщi») [308]. 

У справi «Фернандез проти Францiї» Суд зазначає, що вiн усвiдомлює, 

що наслiдки матерiальної шкоди не повиннi вимiрюватись абстрактно, адже 

навiть незначна фiнансова втрата може бути суттєвою з огляду на конкретний 

стан особи й економiчну ситуацiю в країнi чи регiонi, де вона проживає. У 

справi «Гюран проти Румунiї» Суд визнав суму в 350 євро значною, оскiльки 

середнiй розмiр пенсiї в Румунiї на той час становив 50 євро. 

Є низка справ, пiд час розгляду яких ЄСПЛ визнав суттєвою фiнансову 

шкоду, яка становила менше 100 євро. Так, у справi «Будченко проти 

України» заявник надав лише деякi квитанцiї за перiод з грудня 1999 р. по 

квiтень 2004 р. на загальну суму 65 євро. Оскiльки заявник надав тiльки 

частину своїх рахункiв, Суд, зазначаючи, що вiн не може робити припущення 

з приводу загальної суми витрат, яких зазнав заявник унаслiдок 

стверджуваного порушення, тим не менш нагадав: «Оцiнка є вiдносною та 
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залежить вiд усiх обставин справи. Тяжкiсть стверджуваного порушення 

повинна оцiнюватись з урахуванням як суб’єктивного сприйняття заявника, 

так i того, наскiльки предмет спору об’єктивно є важливим для заявника в 

конкретнiй справi. <…> Суд зазначає, що ця скарга не є явно 

необґрунтованою в розумiннi пп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенцiї. Суд також зазначає, 

що вона не є неприйнятною з будь-яких iнших пiдстав. Отже, вона має бути 

визнана прийнятною». 

Таким чином, оцiнка фiнансової шкоди, якої зазнав заявник, не має 

проводитись абстрактно та оцiнюватись з огляду на те, чи дорiвнює або 

перевищує вона 500 євро. Жодним рiшенням ЄСПЛ не встановлено 

фiксований розмiр фiнансової шкоди, спричиненої заявниковi, яка визнавалася 

б Судом суттєвою. 

Вiдповiдно, оцiнка фiнансової шкоди, якої зазнав заявник, проводиться як 

оцiнка в сукупностi матерiальної шкоди з огляду на конкретний фiнансовий 

стан особи та економiчну ситуацiю в країнi чи регiонi, де заявник проживає, i 

моральної шкоди з огляду на значущiсть впливу, який вона мала на заявника. 

Другий критерiй оцiнки суттєвої шкоди, який варто розглянути, – 

суспiльний iнтерес i характер права, про порушення якого стверджується 

заявником. 

Суддя Європейського суду з прав людини у вiдставцi А. Ковлер акцентує 

увагу на рiшеннi Європейського суду з прав людини в справi «Корольов проти 

Росiї», у якiй ЄСПЛ зазначає, що суттєвiсть шкоди має оцiнюватись з 

урахуванням об’єктивного суспiльного iнтересу. 

Щодо питання оцiнки суспiльного iнтересу пiд час визначення 

значущостi шкоди практикою Суду на сьогоднi вироблено принцип, згiдно з 

яким скарги на порушення основних абсолютних прав, таких як, наприклад, 

право на життя або заборона тортур, завжди будуть пiднiмати об’єктивно 

важливi питання та не можуть бути визнанi неприйнятними за критерiєм dе 

minimis. 
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При цьому часто уряди країн зазначають, що ЄСПЛ, оцiнюючи 

прийнятнiсть iндивiдуальної заяви за критерiєм dе minimis, має враховувати 

заходи держави зi зменшення або усунення наслiдкiв порушення прав 

заявника та/або основоположних свобод (рiшення Європейського суду з прав 

людини в справi «Гаглiано Джорджi проти Iталiї», «Iєсо проти Iталiї» тощо). 

Так, у рiшеннi в справi «Гаглiано Джорджi проти Iталiї» уряд 

наголошував на неприйнятностi iндивiдуальної заяви, оскiльки завдану 

заявниковi шкоду було вiдшкодовано на нацiональному рiвнi шляхом надання 

грошової компенсацiї. Iз цього приводу ЄСПЛ зазначає, що визнання 

державою-вiдповiдачем порушення та надання заявнику компенсацiї на 

нацiональному рiвнi не може автоматично бути пiдставою для визнання 

iндивiдуальної заяви неприйнятною. У рiшеннi в справi «Iєсо проти Iталiї» 

ЄСПЛ наголошує, що збиток, заподiяний у зв’язку з порушенням положень 

Конвенцiї, не може бути скорочений чисто економiчним заходом. У рiшеннi в 

справi «Аграрна реформа проти Португалiї» позицiя ЄСПЛ зводиться до того, 

що навiть у випадках, коли запропонована на нацiональному рiвнi компенсацiя 

вища за ту, яку зазвичай присуджує Суд в аналогiчних справах, така 

компенсацiя не може бути вирiшальним фактором у питаннi про 

неприйнятнiсть, оскiльки це питання вимагає оцiнки характеру порушення й 

суттєвостi завданої шкоди, а не лише його наслiдкiв. 

Проаналiзуємо третiй критерiй оцiнки суттєвої шкоди – суб’єктивне 

ставлення з боку заявника до питання порушення його права та/або 

основоположної свободи та питань, якi є об’єктивно значущими для нього в 

тiй чи iншiй справi. 

У справi «Ватрiк проти Румунiї» заявник скаржився на те, що, 

вiдмовивши йому у вегетарiанському харчуваннi, якого вимагали його 

буддистськi вiрування, тюремна влада порушила його право на свободу 

сповiдувати релiгiю (ст. 9 Конвенцiї). Суд зазначив, що предмет скарги 

становить принципово важливе питання, та визнав справу прийнятною. У 

справi «Гюран проти Румунiї» найбiльш iстотним моментом, на переконання 
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Суду, було те, що для заявника принциповим питанням був саме захист його 

права на повагу до його майна й житла. З огляду на цi мiркування таку скаргу 

було визнано прийнятною. У справi «Еон проти Францiї» скарга на пiдставi 

ст. 10 Конвенцiї полягала в з’ясуваннi питання, чи може образа голови 

держави вважатись кримiнальним правопорушенням. Суд вiдхилив 

заперечення уряду, зазначивши, що це питання мало суб’єктивно важливе 

значення для заявника та що об’єктивно воно становить громадський iнтерес. 

У справi «Дiасенко проти Румунiї» принциповим питанням для заявника було 

визнання його права на презумпцiю невинуватостi, гарантованого п. 2 ст. 6 

Конвенцiї. У справi «Берладiр та iншi проти Росiї» Суд визнав прийнятною 

скаргу заявника, оскiльки вона порушувала принциповi питання. 

Четвертим критерiєм оцiнки суттєвої шкоди, який ми розглянемо, є 

серйознiсть наслiдкiв стверджуваного порушення для здiйснення права та/або 

можливi наслiдки такого порушення для особистої ситуацiї заявника. 

У справi «Лучанiнова проти України» Суд зауважив, що результати 

провадження, яке заявниця вважала несправедливим i проведеним iз 

порушеннями правил, мали особливо негативний вплив на її професiйне 

життя. Засудження заявницi стало пiдставою для її звiльнення з роботи. Отже, 

Суд зробив висновок про наявнiсть суттєвої шкоди. 

У справi «Гаглiано Джорджi проти Iталiї» Суд зазначає, що тривалiсть 

судового процесу призвела до того, що 11 червня 1998 р. апеляцiйний суд 

оголосив про закiнчення строку давностi притягнення до кримiнальної 

вiдповiдальностi за хабарництво, у зв’язку iз чим суд скоротив призначений 

заявниковi строк покарання, оскiльки з двох злочинiв, у яких вiн 

обвинувачувався, цей карався суворiше. За таких обставин Суд вважає, що 

скорочення призначеного строку покарання принаймнi компенсувало або 

суттєво зменшило шкоду, яку зазвичай спричиняє надмiрна тривалiсть 

провадження в кримiнальнiй справi. Отже, Суд дiйшов висновку, що заявник 

не зазнав «суттєвої шкоди» стосовно свого права на розгляд його справи 

впродовж розумного строку. 



297 
 

Таким чином, проведений аналiз дає змогу встановити, що фiнансову 

шкоду, яку зазнав заявник, складають у сукупностi матерiальна шкода з 

огляду на конкретний фiнансовий стан особи й економiчну ситуацiю в країнi 

чи регiонi, де вона проживає, та моральна шкода з огляду на значущiсть 

впливу, який вона мала на заявника. 

Критерiї оцiнки суттєвої шкоди, якої зазнав суб’єкт звернення до 

вiдповiдної судової установи чи вiдповiдного органу мiжнародної органiзацiї, 

є такими: 1) фiнансова шкода для заявника; 2) суспiльний iнтерес i характер 

права, про порушення якого стверджується заявником; 3) суб’єктивне 

ставлення з боку заявника до питання порушення його права та/або 

основоположної свободи та питань, якi є об’єктивно значущими для нього в 

тiй чи iншiй справi; 4) серйознiсть наслiдкiв стверджуваного порушення для 

здiйснення права та/або можливi наслiдки такого порушення для особистої 

ситуацiї заявника. 

Як вже зазначалося, наразі пп. «b» п. 3 ст. 35 Конвенцiї містить два 

застереження:1) Європейський суд з прав людини не може оголосити 

неприйнятною будь-яку iндивiдуальну заяву, якщо повага до прав людини 

вимагає розгляду заяви по суті; 2) жодна справа не може бути відхилена на 

підставі нової умови прийнятності, якщо національний суд не розглянув її 

належним чином. Гіпотезу першого застереження утворює вказівка на 

обставину із настанням якої Суд зобов’язується оголосити прийнятною будь-

яку iндивiдуальну заяву. 

Так, в рішенні у справі «Корольов проти Росії» Європейський суд з прав 

людини навіть припускаючи, що заявник не зазнав суттєвої шкоди, зазначає, 

посилаючись на доповідь Комісії у справі «Tайрер проти Сполученого 

Королівства» від 14 грудня 1976 р. [449], що подальший розгляд справи є 

необхідним, якщо вона стосується питань загального характеру, що впливають 

на дотримання Конвенції. 

Аналіз цих рішень, а також рішення Європейського суду з прав людини у 

справі «Фінгер проти Болгарії» від 10 травня 2011 р. [479] дозволяє дійти 
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висновку, що така обставина, як повага до прав людини, передбачених у 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколах до 

неї, навіть якщо є припущення, що заявник не зазнав суттєвої шкоди, вимагає 

оголошення Судом прийнятною таку індивідуальну заяву оскільки в ній були 

порушені питання загального характеру щодо дотримання норм Конвенції: 

1) необхідність уточнити зобов’язання держав згідно з Конвенцією; 

2) примусити державу-відповідача вирішити структурну проблему, яка зачіпає 

інтереси інших осіб, що знаходяться у такому ж становищі, що й заявник. 

В рішенні у справі «Živić проти Сербії» від 13 вересня 2011 р. [450] Суд 

зазначив, що навіть якщо припустити, що заявник не зазнав суттєвої шкоди, 

справа торкається питань, що становлять громадський інтерес і потребує 

розгляду через невідповідності у судовій практиці районного суду Белграду 

стосовно права на справедливу заробітну платню та однакову оплату за 

однакову роботу, тобто права на надання однакового підвищення заробітної 

платні для всіх поліцейських, які належать до однієї категорії (§§ 36-42) [308].  

Отже, навіть припускаючи, що заявник не зазнав суттєвої шкоди, 

Європейський суд з прав людини оголошує прийнятною індивідуальну заяву 

оскільки в справі: 1) порушено питання, що становлять громадський інтерес; 

2)  порушено питання про невідповідність національної судової практики 

вимогам Конвенції; 3) порушено питання про наявність структурної проблеми, 

яка зачіпає інтереси інших осіб, що знаходяться у такому ж становищі, що й 

заявник, та яку держава-відповідач має вирішити. 

Таким чином, Європейський суд з прав людини, навіть припускаючи, що 

заявник не зазнав суттєвої шкоди, не може оголосити неприйнятною будь-яку 

iндивiдуальну заяву, яка порушує питання: застосування права, тлумачення 

норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

національного права. При цьому, що стосується проблеми тлумачення 

внутрішнього законодавства, роль Європейського суду з прав людини 

зводиться до того, щоби переконатися, чи наслідки такого тлумачення є 



299 
 

сумісними з Конвенцією. Проблему ж тлумачення внутрішнього 

законодавства мають вирішувати саме національні органи влади. 

Підхід відповідно до якого Суд в будь-якому разі зобов’язується 

оголосити прийнятною будь-яку iндивiдуальну заяву і розглянути її по суті 

якщо цього вимагає повага прав людни (пп. «b» п. 3 ст. 35 Конвенції) є не 

належним, і таким, що не відповідає предмету та цілі нового положення. 

Розглядаючи справи «Кен проти Австрії» від 30 вересня 1985 р. [463], «Легер 

проти Франції» від 30 березня 2009 р. [466]; «Рінк проти Франції» від 19 

жовтня 2010 р. [476], «Федотова проти Росії» від 13 квітня 2006 р. [478], 

«Іонеску проти Румунії» від 2 листопада 2004 р. [462] Суд зазначив, що повага 

до прав людини, передбачених у Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та протоколах до неї, не вимагає розгляду Судом 

індивідуальних заяв по суті, якщо він доходить висновку, що загальна 

проблема, яку виявлено у справі, була усунута або схожі правові питання були 

вирішені Судом у інших справах. В рішеннях у справах «Васильченко проти 

Росії» від 23 вересня 2010 р. [455]; «Буров проти Молдови» від 14 червня 

2011 р. [454]; «Гавелка та інші проти Чеської Республіки» від 2 листопада 

2004 р. [457], а також розглядаючи справу «Корольов проти Російської 

Федерації» так, як цього вимагає п. (b) ч. 3 ст. 35 Конвенції, та посилаючись на 

свої попередні рішення у справах «Горнсбі проти Греції» від 19 березня 

1997 р. [458], «Бурдов проти Росії» від 7 травня 2002 р.[453], Суд не вбачає 

вагомих вимог публічного порядку (ordre public), які б виправдали розгляд 

справи по суті, оскільки: 1) Суд за декількох нагод і вирішував аналогічні 

питання до тих, які виникли у цій справі, і визначив дуже детально обов’язки 

держави за Конвенцією щодо цього; 2) як Суд, так і Комітет Міністрів Ради 

Європи зверталися до системної проблеми невиконання рішень національних 

судів у Російській Федерації і потреби у вжитті заходів загального характеру 

для запобігання новим порушенням щодо цього.  

Отже, аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо 

застосування пп. «b» п. 3 ст. 35 дозволяє дійти висновку, що повага до прав 
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людини не вимагає розгляду заяви Судом, якщо: 1) відповідне національне 

законодавство та практику його застосування було змінено, а подібні питання 

вже було вирішено в інших справах, які розглянув Суд; 2) якщо відповідний 

закон було скасовано і скарга мала лише історичний характер; 3) якщо Суд 

або Рада Міністрів вже розглянули це питання як комплексну проблему. 

Гіпотезу другого застереження пп. «b» п. 3 ст. 35 Конвенцiї утворює 

вказівка на обставину «національний суд не розглянув справу належним 

чином» із настанням якої Європейський суд з прав людини не може відхилити 

індивідуальну заяву навіть припускаючи, що заявник не зазнав суттєвої 

шкоди. 

Розглядаючи справу «Корольов проти Росії» Європейський суд з прав 

людини зазначив, що його метою є забезпечення того, щоб кожна справа була 

розглянута судом або на національному рівні, або на європейському рівні, 

тобто для уникнення відмови у правосудді. Це застереження також 

узгоджується з принципом субсидіарності, відображеним, зокрема, у ст. 13 

Конвенції, яка вимагає доступності ефективного засобу юридичного захисту 

на національному рівні. З погляду Суду, навіть припускаючи, що заявник не 

зазнав суттєвої шкоди, факти у справі, що розглядається Європейським судом 

з прав людини, мають у своїй сукупності вказувати на відмову у правосудді на 

національному рівні. При цьому не становить відмову у правосудді з боку 

органів влади якщо завник не дотримався вимог національного законодавства 

і не звернувся до національного суду, або не виправив зауваження до позовної 

заяви і через це національний суд не розглянув його справу.  

Так, у справі «Корольов проти Росії» Європейський суд з прав людини 

наголошує, що первинні вимоги заявника проти державних органів були 

розглянуті у двох судових інстанціях і його скарги було задоволено. Через 

недотримання національних процесуальних вимог подальшу скаргу заявника 

на бездіяльність судового пристава щодо відшкодування судових витрат на 

користь заявника було відхилено районним судом. Заявник не дотримався цих 
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вимог, не подавши свою виправлену скаргу таким чином, як цього вимагав 

суд.  

Стосовно ж заявлених порушень національних процесуальних вимог 

цими двома судами, Суд ще раз наголосив, що Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод не надає заявнику права оскаржувати їх у 

суді, якщо цю справу було вирішено останньою інстанцією. Той факт, що ці 

скарги не були предметом подальшого судового розгляду згідно з 

національним правом не є перешкодою для застосування нового критерію 

прийнятності. У протилежному випадку Суд не міг би відхиляти будь-яку 

вимогу, якою б незначною вона не була, щодо заявлених порушень, які 

стосуються останньої національної інстанції. Суд зауважив, що вище 

зазначений такий підхід не є ні належним, ні відповідним предмету та цілі 

нового положення. З огляду на це Суд зазначив, що справу заявника було 

належним чином розглянуто національним судом у розумінні п. (b) ч. 3 ст. 35 

Конвенції. 

Щодо поняття «належним чином», цей критерій не слід тлумачити так 

само суворо, як вимоги справедливого судового розгляду, передбачені у статті 

6 Конвенції. Однак, як це було уточнено у справі «Šumbera проти Чеської 

Республіки», деякі недоліки щодо справедливості провадження можуть 

інтенсивністю впливати на з’ясування того, чи справу було «належним 

чином» розглянуто.  

До того ж, поняття, за яким справу слід розглядати «належним чином», не 

вимагає від держави, щоб вона розглядала по суті кожну скаргу, подану до 

національного суду, особливо якщо вона не є серйозною. У справі «Ладигін 

проти Росії», Суд визначив, що коли заявник подає скаргу на порушення, яке 

очевидно не відображено у національному праві, останній критерій, 

визначений у пункті 3 b) статті 35, вважається все ж дотриманим. Якщо справа 

стосується стверджуваного порушення, допущеного у суді останньої інстанції 

національного судочинства, Суд може не дотримуватися вимоги вивчити, чи 

цю скаргу було розглянуто належним чином. У протилежному випадку Суд не 



302 
 

міг би вважати неприйнятною найменшу скаргу, якщо стверджуване 

порушення відбулося на стадії провадження в останній інстанції 

національного судочинства [308]. 

Відповідно до Протоколу №15 до Конвенції, який відкритий для 

підписання з 24 червня 2013 р., друге застереження пп. «b» п. 3 ст. 35 

Конвенцiї буде вилучено. Чи означає пропонована Протоколом № 15 зміна 

п. 3(b) ст. 35 Конвенції, що порушення принципів справедливості при розгляді 

справи заявника на національному рівні за умов, що завдана заявникові шкода 

не є суттєвою, не охоплюватиметься принципом поваги до прав людини, що 

може вимагати розгляду заяви по суті? [103]«Відповідь на це питання мав би 

дати Суд. Однак видається, що у світлі його реформи, спрямованої на 

«розвантаження» від «баласту» справ, а також з огляду на принципи 

субсидіарності та свободи розсуду, які будуть закріплені у преамбулі до 

Конвенції, процесуальні порушення під час розгляду справ у національних 

судах можуть не стати визначальними для того, щоби за умови несуттєвості 

шкоди, завданої заявникові, заява останнього розглядалася Судом по суті» - 

зазначає Д. Гудима. На думку вченого деякі держави (до яких можна віднести 

й Україну), в яких судова система значно хибує на порушення процесуальних 

норм – особливо тоді, коли суди надмірно завантажені справами, – можуть 

вважати, що згідно з Протоколом № 15 отримують «карт-бланш» на такі 

порушення у «несуттєвих» справах [103]. Проте, як слушно наголошує 

Д. Гудима, навряд чи виправдано буде вважати, що у таких справах немає 

місця для справедливого судочинства [103; 10]. 

З огляду на вище викладене, бачиться за доцільне наголосити, що належне 

здійснення правосуддя є ключовим принципом статті 6 Конвенції [303]. Право на 

справедливий судовий розгляд справи, зокрема на належне здійснення 

правосуддя, поширюється на всіх осіб  (п.53 рішення Європейського суду з 

прав людини у справі «Раманаускас проти Литви» від 5 лютого 2008 р. [474]). 

Гарантування права на справедливе здійснення правосуддя є однією з 

правових основ демократичного суспільства; ігнорування цього права не може 
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виправдати поставлену мету (п. 25 рішення Європейського суду з прав 

людини у справі «Делькур проти Бельгії» від 17 січня 1970 р.). Не належне 

здійснення правосуддя є порушенням п. 1 ст. 6 Конвенції (рішення 

Європейського суду з прав людини у справі «Ван де Гурк проти Нідерландів» 

від 19 квітня 1994 р., «Бендерський проти України» від 15 листопада 2007 р.). 

Крім того, в своїх рішенняї Європейський суд з прав людини 

неодноразово зазначав, що відповідно до практики, яка відображає принцип 

належного здійснення правосуддя, судові рішення мають достатньою мірою 

висвітлювати мотиви, на яких вони базуються [10; 11; 12]. 

Конвенція не гарантує захист теоретичних та ілюзорних прав, а гарантує 

захист прав конкретних та ефективних (рішення Європейського суду з прав 

людини у справі «Артіко проти Італії» від 13 травня 1980 р.).  

Отже, принципом поваги до прав людини охоплюється порушення 

принципу належного здійснення правосуддя. Європейський суд з прав 

людини, навіть припускаючи, що заявник не зазнав суттєвої шкоди, не може 

оголосити неприйнятною будь-яку iндивiдуальну заяву, подану згідно зі 

статтею 34 Конвенцію, якщо повага до прав людини, гарантованих 

Конвенцією і протоколами до неї, вимагає розгляду заяви по суті. 

Одним з ефективних складникiв механiзму конституцiйно-правового 

забезпечення права на звернення до мiжнародних судових установ i 

мiжнародних органiзацiй є принцип правової визначеностi. 

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 8 Конституцiї України в Українi визнається й дiє 

принцип верховенства права. Одним iз його елементiв є принцип правової 

визначеностi, згiдно з яким стверджується, що обмеження основних прав 

людини й громадянина та втiлення цих обмежень на практицi допустиме лише 

за умови забезпечення передбачуваностi застосування правових норм, 

встановлюваних такими обмеженнями, про що зазначив Конституцiйний Суд 

України в рiшеннi в справi про призначення судом бiльш м’якого 

покарання [443]. 
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Правова визначенiсть є однiєю з умов ефективної дiї верховенства права, 

а забезпечення реалiзацiї вимог принципу правової визначеностi в його 

широкому розумiннi є запорукою ефективних реалiзацiї й захисту прав 

людини [309]. Згiдно зi ст. 55 Конституцiї України права та свободи людини й 

громадянина захищаються судом. Кожен має право пiсля використання всiх 

нацiональних засобiв юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i 

свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ або до вiдповiдних 

органiв мiжнародних органiзацiй, членом чи учасником яких є Україна. 

При цьому розглянутi Європейським судом iз прав людини справи проти 

України свiдчать про недотримання принципу правової визначеностi в Українi 

(рiшення Суду в справах «Єлоєв проти України» (2008 р.) [383], «Новiк проти 

України» (2008 р.) [404], «Пономарьов проти України» (2008 р.) [411], «Дiя – 

97» проти України» (2010 р.) [377], «Щокiн проти України» (2011 р.) [435]). 

У вiтчизнянiй i зарубiжнiй науцi конституцiйного права питанню 

принципу правової визначеностi придiляється належна увага. Водночас 

недостатньо проаналiзовано питання вимог принципу правової визначеностi 

щодо реалiзацiї права пiсля використання всiх нацiональних засобiв 

юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних 

мiжнародних судових установ або вiдповiдних органiв мiжнародних 

органiзацiй, членом чи учасником яких є Україна. 

Вимоги принципу правової визначеностi в юридичнiй лiтературi умовно 

подiляють на три групи: вимоги до визначеностi законодавства, вимоги до 

визначеностi повноважень та вимоги до визначеностi судових рiшень [309]. 

Професор Ю. Самович зазначає, що стан правової визначеностi в державi 

дає змогу населенню та iншим суб’єктам правового спiлкування бути 

впевненими в незмiнностi iснуючих прав та обов’язкiв, а також припускати 

можливостi їх змiни пiд час реалiзацiї. Iнакше кажучи, принцип правової 

визначеностi припускає можливiсть обмеження тих чи iнших прав i свобод на 

пiдставi закону [486, с. 340]. 
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Загальновiдомо, що наявнiсть правової визначеностi в сукупностi з 

правом на судовий захист становить одну з основ демократичної держави. 

Крiм того, вiдсутнiсть правової визначеностi зводить нанiвець декларування 

права на судовий захист, оскiльки його ефективна реалiзацiя в цих умовах 

неможлива в принципi. Крiм того, подiбна практика порушує саме право на 

судовий захист, яке передбачає не лише порушення судового розгляду, а й 

право на виконання судового рiшення [486, с. 341]. 

У п. 53 рiшення ЄСПЛ вiд 6 листопада 2008 р. в справi «Єлоєв проти 

України» зазначено: «Суд вважає, що вiдсутнiсть чiтко сформульованих 

положень, якi визначали б, чи можна належним чином продовжити (якщо так, 

то за яких умов) застосування на стадiї судового слiдства запобiжного заходу 

у виглядi тримання пiд вартою, обраного на визначений перiод на стадiї 

досудового слiдства, не вiдповiдає критерiю «передбачуваностi закону» для 

цiлей п. 1 ст. 5 Конвенцiї. Суд також нагадує, що практика, яка виникла у 

зв’язку iз законодавчою прогалиною та яка зумовлює тримання особи пiд 

вартою протягом необмеженого й непередбачуваного строку за обставин, коли 

таке тримання не передбачається нi конкретним положенням законодавства, нi 

будь-яким судовим рiшенням, сама по собi суперечить принципу юридичної 

визначеностi, який iмплiкований Конвенцiєю та становить один з основних 

елементiв верховенства права». 

У п. 19 рiшення вiд 18 грудня 2008 р. в справi «Новiк проти України» 

Європейський суд iз прав людини зазначив: «Коли йдеться про позбавлення 

свободи, надзвичайно важливою умовою є забезпечення загального принципу 

юридичної визначеностi. Вимога «якостi закону» в розумiннi п. 1 ст. 5 

Конвенцiї означає, що коли нацiональний закон передбачає можливiсть 

позбавлення свободи, такий закон має бути достатньо доступним, чiтко 

сформульованим i передбачуваним у своєму застосуваннi для того, щоб 

виключити будь-який ризик свавiлля». 

Європейський суд iз прав людини у своїх рiшеннях визначив окремi 

ознаки принципу верховенства права в розбудовi нацiональних систем 
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правосуддя та здiйсненнi судочинства, яких мають дотримуватись держави – 

члени Ради Європи, що пiдписали Конвенцiю про захист прав людини i 

основоположних свобод 1950 р. 

Так, у справi «Пономарьов проти України» ЄСПЛ наголосив: «Право на 

справедливий судовий розгляд, гарантоване п. 1 ст. 6 Конвенцiї про захист 

прав людини i основоположних свобод 1950 р., має розумiтись у свiтлi 

преамбули Конвенцiї, у вiдповiднiй частинi якої зазначено, що верховенство 

права є спiльною спадщиною Високих Договiрних Сторiн. Одним iз 

фундаментальних аспектiв верховенства права є принцип правової 

визначеностi, який передбачає повагу до принципу rеs judiсаtа – принципу 

остаточностi рiшень суду. Цей принцип стверджує, що жодна зi сторiн не має 

права вимагати перегляду остаточного й обов’язкового рiшення суду просто 

тому, що вона має на метi домогтися нового слухання справи та нового її 

вирiшення» (п. 40 мотивувальної частини рiшення вiд 3 квiтня 2008 р.). 

Iнший приклад – рiшення Європейського суду з прав людини в справi 

«Грецькi нафтопереробнi заводи «Стрен» та Стратiса Андрiадiса проти 

Грецiї» [376]. Європейський суд iз прав людини визнав порушення принципу 

правової визначеностi, що полягало в тому, що згiдно зi ст. 330 Цивiльно-

процесуального кодексу Румунiї Генеральний прокурор мiг вимагати 

скасування остаточного й такого, що набуло чинностi, судового рiшення в 

справi, де вiн був стороною. У рiшеннi в справi «Хорнбi проти Грецiї» ЄСПЛ 

зазначив: «Право на доступ до правосуддя стало б iлюзорним, якби правова 

система дозволяла остаточному, обов’язковому судовому рiшенню 

залишатися нечинним, завдаючи тим самим шкоду однiй зi сторiн» [432]. 

У справi «Сокуренко i Стригун проти України» Європейський суд iз прав 

людини зазначив, що ст. 6 Конвенцiї не зобов’язує держави – учасницi 

Конвенцiї створювати апеляцiйнi чи касацiйнi суди. Однак там, де такi суди 

iснують, необхiдно дотримуватись гарантiй, визначених у ст. 6 (п. 22 

мотивувальної частини рiшення вiд 20 липня 2006 р.). Вiдповiдно до принципу 

верховенства права питання розподiлу правосудних повноважень мiж 
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Верховним Судом України та вищими судами, визначення стадiй судочинства 

й форм провадження мають бути пiдпорядкованi гарантiям права кожної 

людини на справедливий суд. 

Принцип правової визначеностi втiлено також у практицi 

Конституцiйного Суду України. Так, Конституцiйний Суд України в рiшеннi 

вiд 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 [446] зазначив: «Верховенство права – це 

панування права в суспiльствi. Верховенство права вимагає вiд держави його 

втiлення в правотворчу та правозастосовну дiяльнiсть, зокрема в закони, якi за 

своїм змiстом мають бути проникнутi насамперед iдеями соцiальної 

справедливостi, свободи, рiвностi тощо». Крiм того, Конституцiйний Суд 

України послався на низку рiшень Європейського суду з прав людини, у яких 

визначено окремi ознаки правопорядку в розвитку нацiональних систем 

правосуддя та здiйсненнi судочинства, яких мають дотримуватись держави – 

члени Ради Європи, що пiдписали Конвенцiю. 

Крiм того, Конституцiйний Суд України зазначив, що касацiйна iнстанцiя 

реалiзує свої процесуальнi права в межах касацiйного провадження виключно 

для перевiрки правильностi юридичної оцiнки обставин справи в рiшеннях 

судiв першої й апеляцiйної iнстанцiй. Як касацiйна iнстанцiя Верховний Суд 

України повторно пiсля вищих судiв перевiряє рiшення судiв, що не може 

бути виправданим iз позицiї забезпечення права на справедливий розгляд 

справи в розумний строк. Крiм того, наявнiсть двох касацiйних iнстанцiй для 

перевiрки рiшень спецiалiзованих судiв не вiдповiдає засадам правової 

визначеностi. 

З огляду на викладене Конституцiйний Суд України дiйшов висновку, що 

правомiрним може бути лише одноразове касацiйне оскарження та перегляд 

рiшень судiв. Конституцiйний статус Верховного Суду України як найвищого 

судового органу в системi судiв загальної юрисдикцiї не передбачає надiлення 

його законодавцем повноваженнями касацiйної iнстанцiї щодо рiшень вищих 

спецiалiзованих судiв, якi реалiзують повноваження касацiйної iнстанцiї. 
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У рiшеннi в справi про постiйне користування земельними дiлянками вiд 

22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005 Конституцiйний Суд України вказав, що з 

конституцiйних принципiв рiвностi й справедливостi постає вимога 

визначеностi, ясностi та недвозначностi правової норми, оскiльки iнше не 

може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженiсть 

трактування в правозастосовнiй практицi та неминуче призводить до сваволi 

(абз. 2 пп. 5.4 п. 5 мотивувальної частини) [445]. 

У рiшеннi вiд 22 грудня 2010 р. Конституцiйний Суд України зазначив, 

що елементами верховенства права є принципи рiвностi й справедливостi, 

правової визначеностi, ясностi та недвозначностi правової норми, оскiльки 

iнше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає 

необмеженiсть трактування в правозастосовнiй практицi та неминуче 

призводить до сваволi [442]. 

Iнше актуальне питання, яке потребує вирiшення, полягає в розробцi 

нових теоретичних положень щодо втiлення принципу правової визначеностi 

в правотворчу й правозастосовну практику за обмеження права на судовий 

захист за матерiалами практики Європейського суду з прав людини, 

Європейського суду справедливостi та Конституцiйного Суду України. 

Зазначимо, що кожен має право звертатися за захистом своїх прав i свобод до 

вiдповiдних мiжнародних судових установ або до вiдповiдних органiв 

мiжнародних органiзацiй, членом чи учасником яких є Україна, пiсля 

використання всiх нацiональних засобiв юридичного захисту. 

Вiдповiдно до ст. 55 Конституцiї України права й свободи людини та 

громадянина захищаються судом. Кожен має право пiсля використання всiх 

нацiональних засобiв юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i 

свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ або вiдповiдних органiв 

мiжнародних органiзацiй, членом чи учасником яких є Україна (ч. 5 ст. 55 

Конституцiї України) [190]. При цьому розглянутi мiжнародними судовими 

установами й органами вiдповiдних мiжнародних органiзацiй справи проти 
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України свiдчать про недотримання принципу правової визначеностi пiд час 

реалiзацiї права кожного на судовий захист. 

Питанню принципу правової визначеностi як одному з елементiв 

принципу верховенства права придiляється належна увага як у вiтчизнянiй, 

так i в зарубiжнiй науцi конституцiйного права. Водночас варто визнати, що 

питання принципу правової визначеностi за обмеження права на судовий 

захист ще очiкує на своє вирiшення. I хоча останнiм часом спостерiгається 

посилення iнтересу до цього питання з боку вчених-конституцiоналiстiв, що 

пов’язується iз загальною тенденцiєю пiдвищення уваги до проблеми 

принципiв обмеження права на судовий захист, в Українi досi вiдсутнє 

комплексне дослiдження окресленої проблеми. 

Можливiсть обмеження основних прав i свобод людини державою 

передбачається практично в усiх мiжнародно-правових актах, присвячених 

регламентацiї прав людини й основоположних свобод. Професор Ю. Самович 

зазначає, що кожен договiр як визначає межi можливих обмежень i вичерпний 

перелiк пiдстав для них, так i називає низку прав, якi за будь-яких обставин не 

можуть бути обмеженi [486, с. 337]. 

Зокрема, ст. 15 Конвенцiї передбачає: «Пiд час вiйни або iншої суспiльної 

небезпеки, яка загрожує життю нацiї, будь-яка Висока Договiрна Сторона 

може вживати заходiв, що вiдступають вiд її зобов’язань за цiєю Конвенцiєю, 

виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, i за умови, що такi 

заходи не суперечать iншим її зобов’язанням згiдно з мiжнародним 

правом» [5; 302; 303]. Стаття 17 Конвенцiї забороняє зловживати правами: 

жодне з положень Конвенцiї не може тлумачитись як таке, що надає будь-якiй 

державi, групi чи особi право займатися будь-якою дiяльнiстю або вчиняти 

будь-яку дiю, спрямовану на скасування будь-яких прав i свобод, визнаних 

Конвенцiєю, або на їх обмеження в бiльшому обсязi, нiж це передбачено в 

Конвенцiї [5; 302; 303]. У ст. 18 Конвенцiї йдеться, що обмеження, дозволенi 

згiдно з Конвенцiєю щодо зазначених прав i свобод, не застосовуються для 

iнших цiлей, нiж тi, для яких вони встановленi [5; 302; 303]. 
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Європейський суд iз прав людини пiд час оцiнки виправданостi й 

правомiрностi обмеження права людини на судовий захист застосовує такi 

критерiї: 1) чи було оскаржуване обмеження (втручання) передбачене 

законом; 2) чи переслiдувало воно одну з легiтимних цiлей, зазначених у 

Конвенцiї; 3) чи було воно «необхiдним у демократичному суспiльствi»; 4) чи 

було воно пропорцiйним переслiдуванiй законнiй метi. 

Хартiя Європейського Союзу з прав людини мiстить такі «вимоги» до 

обмеження прав людини й основоположних свобод [542]: 

1) будь-яке обмеження прав i свобод, визнаних цiєю хартiєю, має бути 

передбачене законом та вiдповiдати основному змiсту цих прав i свобод (при 

цьому поняття «закон» охоплює також нормативнi акти iнститутiв 

Європейського Союзу. Обмеження можуть застосовуватись лише за 

дотримання принципу пропорцiйностi та тiльки в тому разi, якщо вони 

необхiднi й дiйсно вiдповiдають загальним цiлям, визнаним Європейським 

Союзом, або необхiднi для захисту прав i свобод iнших людей (ст. 52); 

2) жодне з положень Хартiї Європейського Союзу з прав людини не має 

тлумачитись як таке, що обмежує або завдає шкоди правам людини та 

основоположним свободам у вiдповiднiй сферi їх застосування, якi є 

визнаними правом ЄС, мiжнародним правом i мiжнародними конвенцiями, 

учасницями яких є Європейський Союз, Європейське спiвтовариство або всi 

держави-члени, особливо Конвенцiєю про захист прав людини i 

основоположних свобод, а також конституцiями держав – членiв ЄС (ст. 53); 

3) нiщо в Хартiї Європейського Союзу з прав людини не може 

тлумачитись як таке, що припускає право займатися будь-якою дiяльнiстю або 

вчиняти будь-якi дiї, спрямованi на зневагу прав i свобод, викладених у цiй 

хартiї, або на їх обмеження бiльшою мiрою, нiж це передбачено Хартiєю 

Європейського Союзу з прав людини (ст. 54). 

Подiбними до критерiїв обмеження права людини на судовий захист, якi 

застосовує Європейський суд iз прав людини пiд час оцiнки виправданостi й 

правомiрностi обмежень прав людини, є критерiї, що мiстяться в правi ЄС. 
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Вiдмiннiсть полягає в тому, що замiсть критерiю «необхiдно в 

демократичному суспiльствi» в правi ЄС iдеться про необхiднiсть збереження 

«основного змiсту» права, яке обмежується. 

Отже, у правi ЄС основними принципами, на основi яких європейське 

право вирiшує питання про обмеження права кожного на судовий захист, є 

правова (юридична) визначенiсть, пропорцiйнiсть i рiвнiсть. 

Принцип правової визначеностi припускає стабiльнiсть правового 

регулювання та iснуючих правовiдносин у суспiльствi. У правi ЄС його 

визначено бiльш конкретно. На переконання Т. Хартлi, вiн мiстить такi 

складники, як вiдсутнiсть зворотної сили знову прийнятого закону, закрiпленi 

права й законнi очiкування [543, с. 155]. Винятком iз принципу правової 

визначеностi в дiяльностi Суду ЄС є наявнiсть зворотної сили в позовах про 

анулювання: якщо акт анульований, вважається, що вiн не iснував. Такий 

виняток може мати й негативнi наслiдки, зокрема, коли йдеться про 

анулювання нормативного регламенту, оскiльки особи у своїх дiях могли на 

нього сумлiнно покладатись. У зв’язку iз цим Європейський суд 

справедливостi користується ст. 174 Договору про ЄС [148, с. 85]. Однак щодо 

регламентiв Суд вказує, якщо визнає за необхiдне, якi юридичнi наслiдки 

регламенту, оголошеного незначним, варто вважати такими, що остаточно 

втратили чиннiсть (п. 2 ст. 174 Договору про ЄС). Отже, йому дозволено в 

необхiдних випадках обмежувати зворотну силу пiд час 

анулювання [123, с. 113-115]. 

Професор Ю. Самович зазначає, що стан правової визначеностi в державi 

дає змогу населенню та iншим суб’єктам правового спiлкування бути 

впевненими в незмiнностi iснуючих прав та обов’язкiв, а також припускати 

можливiсть їх змiни пiд час реалiзацiї. Iнакше кажучи, принцип правової 

визначеностi припускає можливiсть обмеження тих чи iнших прав i свобод на 

пiдставi закону [486, с. 340]. 

Серед вимог до якостi подiбного закону, що обмежує права й свободи, 

Конвенцiя називає такi:  
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1) доступнiсть [150, с. 28-36];  

2) визначенiсть i конкретнiсть приписiв закону, що обмежує права й 

свободи [419];  

3) вiдповiднiсть принципу верховенства права.  

У внутрiшньому законi мають iснувати засоби юридичного захисту вiд 

свавiльного втручання органiв державної влади в здiйснення гарантованих 

Конвенцiєю прав. 

Загальновiдомо, що наявнiсть правової визначеностi в сукупностi з 

правом на судовий захист становить одну з основ демократичної держави. 

Крiм того, вiдсутнiсть правової визначеностi зводить нанiвець декларування 

права на судовий захист, оскiльки ефективна реалiзацiя цього права в таких 

умовах неможлива в принципi. Крiм того, подiбна практика порушує саме 

право на судовий захист, яке передбачає не лише порушення судового 

розгляду, а й право на виконання судового рiшення [262, с. 341]. 

Так, у рiшеннi «Грецькi нафтопереробнi заводи «Стрен» та Стратiса 

Андрiадiса проти Грецiї» [375] Європейський суд iз прав людини визнав 

порушення принципу правової визначеностi, що полягало в тому, що згiдно зi 

ст. 330 Цивiльно-процесуального кодексу Румунiї Генеральний прокурор мiг 

вимагати скасування остаточного й такого, що набуло чинностi, судового 

рiшення в справi, де вiн був стороною. У рiшеннi в справi «Хорнбi проти 

Грецiї» ЄСПЛ зазначив: «Право на доступ до правосуддя стало б iлюзорним, 

якби правова система дозволяла остаточному, обов’язковому судовому 

рiшенню залишатися нечинним, завдаючи тим самим шкоду однiй зi 

сторiн» [433]. 

Принцип правової визначеностi втiлено також у практицi 

Конституцiйного Суду України. Так, Конституцiйний Суд України в рiшеннi 

вiд 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 зазначив: «Верховенство права – це 

панування права в суспiльствi. Верховенство права вимагає вiд держави його 

втiлення в правотворчу та правозастосовну дiяльнiсть, зокрема в закони, якi за 

своїм змiстом мають бути проникнутi насамперед iдеями соцiальної 
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справедливостi, свободи, рiвностi тощо». Крiм того, Конституцiйний Суд 

України послався на низку рiшень Європейського суду з прав людини, у яких 

визначено окремi ознаки правопорядку в розвитку нацiональних систем 

правосуддя та здiйсненнi судочинства, яких мають дотримуватись держави – 

члени Ради Європи, що пiдписали Конвенцiю. 

Так, у справi «Пономарьов проти України» Європейський суд iз прав 

людини наголосив: «Право на справедливий судовий розгляд, гарантоване п. 1 

ст. 6 Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод 1950 р., має 

розумiтись у свiтлi преамбули Конвенцiї, у вiдповiднiй частинi якої зазначено, 

що верховенство права є спiльною спадщиною Високих Договiрних Сторiн. 

Одним iз фундаментальних аспектiв верховенства права є принцип правової 

визначеностi, який передбачає повагу до принципу rеs judiсаtа – принципу 

остаточностi рiшень суду. Цей принцип стверджує, що жодна зi сторiн не має 

права вимагати перегляду остаточного й обов’язкового рiшення суду просто 

тому, що вона має на метi домогтися нового слухання справи та нового її 

вирiшення» (п. 40 мотивувальної частини рiшення вiд 3 квiтня 2008 р.). 

Конституцiйний Суд України у зазначеному вище рiшеннi пiдкреслив, що 

касацiйна iнстанцiя реалiзує свої процесуальнi права в межах касацiйного 

провадження виключно для перевiрки правильностi юридичної оцiнки 

обставин справи в рiшеннях судiв першої та апеляцiйної iнстанцiй. Як 

касацiйна iнстанцiя Верховний Суд України повторно пiсля вищих судiв 

перевiряє рiшення судiв, що не може бути виправданим iз позицiї 

забезпечення права на справедливий розгляд справи в розумний строк. Крiм 

того, наявнiсть двох касацiйних iнстанцiй для перевiрки рiшень 

спецiалiзованих судiв не вiдповiдає засадам правової визначеностi. 

З огляду на викладене Конституцiйний Суд України дiйшов висновку, що 

правомiрним може бути лише одноразове касацiйне оскарження й перегляд 

рiшень судiв. Конституцiйний статус Верховного Суду України як найвищого 

судового органу в системi судiв загальної юрисдикцiї не передбачає надiлення 
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його законодавцем повноваженнями касацiйної iнстанцiї щодо рiшень вищих 

спецiалiзованих судiв, якi реалiзують повноваження касацiйної iнстанцiї. 

Конституцiйний Суд України також послався на рiшення Європейського 

суду з прав людини в справi «Сокуренко i Стригун проти України», у якому 

йдеться: «Стаття 6 Конвенцiї не зобов’язує держави – учасницi Конвенцiї 

створювати апеляцiйнi чи касацiйнi суди. Однак там, де такi суди iснують, 

необхiдно дотримуватись гарантiй, визначених у ст. 6» (п. 22 мотивувальної 

частини рiшення вiд 20 липня 2006 р.). 

У рiшеннi в справi про постiйне користування земельними дiлянками вiд 

22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005 Конституцiйний Суд України вказав, що з 

конституцiйних принципiв рiвностi й справедливостi постає вимога 

визначеностi, ясностi та недвозначностi правової норми, оскiльки iнше не 

може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженiсть 

трактування в правозастосовнiй практицi та неминуче призводить до сваволi 

(абз. 2 пп. 5.4 п. 5 мотивувальної частини) [445]. 

У рiшеннi вiд 22 грудня 2010 р. Конституцiйний Суд України зазначив, 

що елементами верховенства права є принципи рiвностi й справедливостi, 

правової визначеностi, ясностi та недвозначностi правової норми, оскiльки 

iнше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає 

необмеженiсть трактування в правозастосовнiй практицi та неминуче 

призводить до сваволi [442]. 

Крiм того, у рiшеннi вiд 29 червня 2010 р. [447] Конституцiйний Суд 

України пiдкреслив, що Європейський суд iз прав людини неодноразово 

звертав увагу на недосконалiсть чинного законодавства України та 

необхiднiсть дотримуватись принципу правової визначеностi. Так, у п. 53 

рiшення вiд 6 листопада 2008 р. в справi «Єлоєв проти України» зазначено: 

«Суд вважає, що вiдсутнiсть чiтко сформульованих положень, якi визначали б, 

чи можливо належним чином продовжити (якщо так, то за яких умов) 

застосування на стадiї судового слiдства запобiжного заходу у виглядi 

тримання пiд вартою, обраного на визначений перiод на стадiї досудового 
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слiдства, не вiдповiдає критерiю «передбачуваностi закону» для цiлей п. 1 ст. 5 

Конвенцiї. Суд також нагадує, що практика, яка виникла у зв’язку iз 

законодавчою прогалиною та яка зумовлює тримання особи пiд вартою 

протягом необмеженого й непередбачуваного строку за обставин, коли таке 

тримання не передбачається нi конкретним положенням законодавства, нi 

будь-яким судовим рiшенням, сама по собi суперечить принципу юридичної 

визначеностi, який iмплiкований Конвенцiєю та становить один з основних 

елементiв верховенства права». 

У п. 19 рiшення вiд 18 грудня 2008 р. в справi «Новiк проти України» 

Європейський суд iз прав людини зазначив: «Коли йдеться про позбавлення 

свободи, надзвичайно важливою умовою є забезпечення загального принципу 

юридичної визначеностi. Вимога «якостi закону» в розумiннi п. 1 ст. 5 

Конвенцiї означає, що коли нацiональний закон передбачає можливiсть 

позбавлення свободи, то такий закон має бути достатньо доступним, чiтко 

сформульованим i передбачуваним у своєму застосуваннi для того, щоб 

виключити будь-який ризик свавiлля» [404]. 

Отже, практика Конституцiйного Суду України, по-перше, свiдчить, що 

право на судовий захист не може розглядатись iз позицiї тiльки права на 

розгляд справи в нацiональному судi або як гарантiя права пiсля використання 

всiх нацiональних засобiв юридичного захисту звертатися за захистом своїх 

прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ або до вiдповiдних 

органiв мiжнародних органiзацiй, членом чи учасником яких є Україна. I 

право на судовий захист, i право звертатися за захистом своїх прав i свобод до 

вiдповiдних мiжнародних судових установ або вiдповiдних органiв 

мiжнародних органiзацiй мiстять також iншi структурнi елементи, зокрема й 

право на виконання судового рiшення державними органами влади. 

По-друге, юридичною основою ефективної реалiзацiї права на судовий 

захист та права звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних 

мiжнародних судових установ або до вiдповiдних органiв мiжнародних 
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органiзацiй є не лише наявнiсть у державi принципу правової визначеностi, а й 

реальне його дотримання. При цьому вони є взаємозалежними. 

Проведений аналiз дає змогу зробити висновок, що якiсть норм права є 

необхiдною умовою ефективностi механiзму конституцiйно-правового 

забезпечення права на звернення до мiжнародних судових установ i 

мiжнародних органiзацiй.  

 

Висновки до роздiлу 3 

 

Аналiз механiзму конституцiйно-правового забезпечення права кожного 

пiсля використання всiх нацiональних засобiв юридичного захисту звертатися 

за захистом своїх прав i свобод до відповідних міжнародних судових установ 

чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником 

яких є Україна, дав змогу дiйти певних висновкiв, що наведенi далi. 

1. Визначено поняття конституційно-правового механізму забезпечення 

права кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій як система організаційно-

правових і правових засобів впливу, за допомогою яких створюються 

можливості для реалізації права звертатися до міжнародних судових установ 

та міжнародних організацій, а в разі порушення чи загрози порушення 

здійснюється його охорона та захист. 

Акцентовано увагу на тому, що основні напрями дії цього механізму 

втілюються у формах забезпечення цього конституційного права. Зазначено, 

що такими формами є: забезпечення реалізації права звертатися за захистом 

своїх прав і свобод до міжнародних судових установ та міжнародних 

організацій, забезпечення охорони та забезпечення захисту цього права. 

2. Доведено, що на трансформацію конституційно-правового механізму 

забезпечення права звертатися до міжнародних судових установ та 

міжнародних організацій здійснює вплив перебудова контрольного механізму, 

створеного Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. 
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3. З’ясовано зміст принципів обґрунтованості судового рішення та «de 

minimis non curat praetor», обґрунтовано авторську концепцію принципу 

правової визначеності та потребу імплементації принципу «de minimis non 

curat praetor» до правової системи України, а також їх важливу роль у процесі 

конституційно-правового регулювання права кожного звертатися до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій. 

4. Виділено такі критерії дотримання зобов’язання суду обґрунтовувати 

свої рішення:  

1) суд прийняв доказ сторони (сторін), що має такі ознаки: є конкретним; 

є доцільним; є доречним; у разі відмови суду приймати доказ, запропонований 

стороною (сторонами), в рішенні суду наведено деталізовані та переконливі 

підстави такої відмови;  

2) спосіб, у який приймалися докази, є справедливим;  

3) спосіб, у який були оцінені докази, є справедливим;  

4) наслідки оцінки доказів і застосування правових норм відповідають 

міжнародним договорам;  

5) процедура прийняття процесуального рішення є справедливою. 

5. Виділено критерії встановлення наявності або відсутності суттєвої 

шкоди, якої зазнав заявник, як умови прийнятності індивідуальної заяви 

міжнародною судовою установою чи відповідним органом міжнародної 

організації: фінансова шкода для заявника; суспільний інтерес та характер 

права, про порушення якого стверджується заявником; суб’єктивне ставлення 

з боку заявника до питання порушення його права та/чи основної свободи та 

питань, які є об’єктивно значущими для нього в тій чи іншій справі; 

серйозність наслідків стверджуваного порушення для здійснення права та/або 

можливі наслідки такого порушення для особистої ситуації заявника. 
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РОЗДIЛ 4. ГАРАНТIЇ КОНСТИТУЦIЙНОГО ПРАВА НА 

ЗВЕРНЕННЯ ДО МIЖНАРОДНИХ СУДОВИХ УСТАНОВ ТА 

МIЖНАРОДНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ 

 

4.1. Нормативно-правовi гарантiї конституцiйного права на 

звернення до мiжнародних судових установ та мiжнародних органiзацiй 

 

Конституцiя України увiбрала в себе здобутки багатовiкової 

фiлософської, теоретико-правової думки про права й свободи людини та 

громадянина, передовi досягнення правової вiтчизняної науки й практики, 

досвiд демократичних країн свiту [224, с. 3]. Час, що минув вiд прийняття 

Конституцiї України в 1996 р., та практика розбудови в Українi 

демократичної, правової, соцiальної держави свiдчать про необхiднiсть 

удосконалення нацiональних i мiжнародних юридичних механiзмiв 

утвердження й забезпечення конституцiйних прав i свобод людини. 

Закономiрно, що саме права й свободи людини, їхнi гарантiї визначають 

гуманiстичний вимiр розвитку Української держави та громадянського 

суспiльства, їхнi потенцiйнi й реальнi перспективи щодо подальшого розвитку 

для утвердження демократiї та верховенства права [495, с. 6]. I. Магновський 

наголошує: «Пiдвалини реальностi прав i свобод людини й громадянина 

полягають у тому, що права й свободи гарантуються державою та не можуть 

бути скасованi, а пiд час прийняття нових законiв або внесення до них змiн не 

допускається звуження змiсту й обсягу iснуючих прав i свобод. А для цього 

необхiднi вiдповiднi гарантiї здiйснення людиною своїх прав та 

свобод» [224, с. 3]. А. Хальота пiдкреслює: «Держава створює систему 

гарантiй, якi дають змогу реалiзувати людинi будь-яке право в повному 

обсязi» [541, с. 103]. Н. Шуклiна акцентує увагу на тому, що гарантiї 

конституцiйних прав, свобод та обов’язкiв людини й громадянина дають змогу 

реалiзовувати та забезпечувати на практицi закрiпленi в Конституцiї України 

права й свободи людини та громадянина [565, с. 130]. 
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Загальновiдомо, що дослiджувати юридичну природу будь-яких прав i 

свобод людини й громадянина без аналiзу умов та засобiв, якi їх гарантують, 

недоцiльно та необґрунтовано. Адже визнаною є думка про те, що реальнiсть 

прав i свобод забезпечують саме гарантiї, без яких можливостi людини 

залишаються пустими декларацiями. Виконуючи забезпечувальну функцiю 

щодо реалiзацiї прав i свобод людини й громадянина, гарантiї перетворюють 

їх на цiннiсть для кожного та суспiльства загалом [241, с. 269]. Усвiдомлення 

теоретичної й практичної значимостi гарантiй прав i свобод людини й 

громадянина постiйно викликає пiдвищений науковий iнтерес учених до їх 

вивчення [240, с. 269-270]. Їх розгляду присвячено науковi працi 

Є. Бiлозьорова, М. Вiтрука, Л. Воєводiна, М. Гуренко, О. Зайкiна, Ю. Козлова, 

I. Магновського, О. Мiцкевича, П. Рабiновича та iнших авторiв. 

Заслуговує на увагу й пiдтримку позицiя Р. Максимовича щодо ознак, якi 

притаманнi нормативно-правовим гарантiям прав i свобод людини й 

громадянина, розкривають повний їх змiст, а саме: 

1) загальнiсть бiльшостi гарантiй прав i свобод людини та громадянина, 

тобто належнiсть усiм особам незалежно вiд наявностi громадянства України; 

2) нормативнiсть, що полягає в закрiпленнi гарантiй у текстах 

нормативно-правових актiв; 

3) доцiльнiсть, яка характеризує можливiсть гарантiй ефективно 

забезпечувати процес реалiзацiї прав i свобод людини й громадянина; 

4) еволюцiйнiсть, яка виражається в можливостi розширеного тлумачення 

правового змiсту гарантiй; 

5) втiлення справедливостi, адже вони вiдповiдають принципу «свобода 

одного не обмежує свободу iншого»; 

6) системнiсть, яка пояснюється тим, що всi гарантiї утворюють певну 

систему – органiзацiю груп, якi дiють доцiльно в певнiй послiдовностi, що 

виявляється в правовiй системi конкретної держави; 
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7) фундаментальнiсть, адже вони встановлюють i захищають основнi 

права й свободи людини, передбаченi не лише Конституцiєю України, а й 

мiжнародними договорами, ратифiкованими Верховною Радою України; 

8) безперервнiсть дiї, що полягає в тому, що гарантiї не припиняють свою 

дiю, а iснують постiйно та застосовуються кожним учасником конкретних 

правовiдносин; 

9) значущiсть, оскiльки гарантiї прав i свобод особи пов’язують 

вiдносини мiж суб’єктами правовiдносин (наприклад, мiж людиною й 

державою); 

10) забезпеченiсть державою, адже держава створює загальнi умови для 

реалiзацiї гарантiй, i в разi їх порушення можуть застосовуватися заходи 

державного примусу; 

11) унiверсальнiсть, оскiльки гарантiї поширюють свiй вплив на всi сфери 

суспiльного життя на всiй територiї держави незалежно вiд часу; їх змiст та 

обсяг є однаковими для всiх осiб, якi пiдпадають пiд юрисдикцiю Основного 

Закону України; 

12) прiоритетнiсть, що пiдкреслюється їх мiсцем розташування в другому 

роздiлi Конституцiї України, а також вiдображенням у деяких мiжнародних 

нормативних актах; 

13) iндивiдуальнiсть дiї, оскiльки спостерiгається поширення їх на 

конкретну особу за певних обставин [225, с. 108-112]. 

Серед вiтчизняних i закордонних учених немає одностайностi щодо 

визначення поняття нормативно-правових гарантiй конституцiйних прав i 

свобод людини й громадянина. Так, В. Погорiлко та О. Слюсаренко 

зазначають, що нормативно-правовi гарантiї є специфiчним правовим засобом 

забезпечення, реалiзацiї, охорони й захисту прав i свобод людини та 

громадянина, причому першочергового значення вони набувають за 

практичної реалiзацiї суб’єктивних прав громадян; тобто нормативно-правовi 

гарантiї – це передбаченi законом спецiальнi засоби практичного забезпечення 

прав i свобод людини й громадянина [196, с. 12]. Авторський колектив 
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наукової доповiдi «Теоретико-методологiчнi проблеми визначення юридичних 

гарантiй забезпечення прав та законних iнтересiв громадян» пiд керiвництвом 

Ю. Шемшученка зазначає, що гарантiями є не будь-якi умови iснування та 

реалiзацiї прав людини й громадянина, а лише тi умови, якi визначаються 

державою з метою забезпечення конкретної можливостi реалiзацiї юридичного 

статусу особи, перетворення її суб’єктивного права з можливостi на дiйснiсть. Це 

означає, що мiж гарантiями прав людини та забезпеченням реалiзацiї цих прав має 

iснувати причинний зв’язок, який прямо вказує, що вiдповiдна умова забезпечує 

конкретну можливiсть перетворення права на дiйснiсть [196, с. 39-40]. У свою 

чергу О. Фрицький наголошує, що саме права й свободи людини та їх гарантiї 

становлять змiст i спрямованiсть держави, яка повинна вiдповiдати перед 

людиною за свою дiяльнiсть [537, с. 9]. 

У юридичнiй лiтературi нормативно-правовi гарантiї забезпечення прав i 

свобод людини й громадянина за характером юридичних норм подiляються на 

матерiальнi та процесуальнi, а за сферою дiї – на мiжнароднi та 

внутрiшньодержавнi, якi у свою чергу подiляються на конституцiйнi й 

загальногалузевi [225, с. 158-160]. I. Магновський вказує, що найбiльш 

важливi, фундаментальнi матерiальнi нормативно-правовi гарантiї 

забезпечення реалiзацiї, охорони й захисту прав i свобод громадянина мiстить 

Конституцiя України. У вступнiй частинi (преамбулi) Конституцiї України її 

прийняття мотивується, зокрема, необхiднiстю забезпечення прав i свобод 

людини та гiдних умов її життя, що є зобов’язанням держави щодо їх 

дотримання, охорони й захисту. Це положення знаходить подальше розкриття 

в першому роздiлi «Загальнi засади» та максимально деталiзується в другому 

роздiлi «Права, свободи та обов’язки людини i громадянина» Конституцiї 

України. Права й свободи людини, їх визнання, дотримання, охорона та захист 

стверджуються як головний критерiй правового характеру нашого 

законодавства й практики його застосування, а принцип прiоритетностi прав i 

свобод людини розповсюджується на всi гiлки державної влади, як наголошує 

згаданий учений [224, с. 158-160]. 
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К. Волинка пiдкреслює, що Основний Закон України в ч. ч. 1–2 ст. 22 

закрiплює принципи невичерпностi та гарантованостi конституцiйних прав i 

свобод, неможливостi їх скасування. Отже, держава визнає iснування 

природних невiд’ємних прав i свобод, перелiк яких не обмежується 

закрiпленими в Конституцiї України правами й свободами [90, с. 49]. 

Учений наголошує, що особливою гарантiєю прав i свобод особи є 

заборона антиправового законодавства. У ч. 3 ст. 22 Конституцiї України 

проголошено: «Пiд час прийняття нових законiв або внесення змiн до чинних 

законiв не допускається звуження змiсту та обсягу iснуючих прав i свобод». 

Це положення виступає запорукою стабiльностi й незмiнностi правового 

статусу особи, насамперед її прав i свобод. Суть закрiпленого в Конституцiї 

України принципу рiвностi прав, свобод та обов’язкiв, який є 

основоположною гарантiєю прав i свобод людини й громадянина, полягає в 

тому, що всi громадяни мають рiвнi конституцiйнi права та свободи, усi вони 

рiвнi перед законом. Нiхто не може мати привiлеї чи обмеження за ознаками 

раси, кольору шкiри, полiтичними й релiгiйними переконаннями, статтю, 

соцiальним походженням, майновим станом тощо (ст. 24 Конституцiї 

України). Закрiплення цiєї норми в Конституцiї України має на метi втiлення 

вимог соцiальної справедливостi, братерства та злагоди. Принцип 

недоступностi обмеження прав i свобод особи означає, що нiхто не має права 

на власний розсуд змiнювати, а тим бiльше обмежувати права й свободи 

людини та громадянина, довiльно встановлювати новi обов’язки або 

зменшувати обсяг прав i свобод. Права й свободи особи можуть бути 

обмеженi виключно на пiдставах, передбачених законом, з метою захисту 

конституцiйного ладу, прав i законних iнтересiв iнших осiб, забезпечення 

оборони й безпеки держави. Зазначенi конституцiйно-правовi принципи та 

низка iнших правових норм конституцiйних статей (розкритих далi в 

дослiдженнi), якi можна вiднести до принципiв, належать, як вказує 

К. Волинка, до правових гарантiй [90, с. 49]. 
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Вiдповiдно до ст. 147 Конституцiї України Конституцiйний Суд України 

є єдиним органом конституцiйної юрисдикцiї в Українi. А. Головiн зазначає: 

«Дiючи в межах своїх конституцiйних повноважень, Конституцiйний Суд 

України у своїх рiшеннях i висновках на пiдставi положень Конституцiї й 

законiв, керуючись загальновизнаними мiжнародними актами, формує правовi 

позицiї виключно на принципах верховенства права та справедливостi. Цi 

правовi позицiї, з огляду на їх фактичну прецедентнiсть, є дiєвим засобом 

захисту прав i свобод людини й громадянина в нашiй державi» [94, с. 275]. 

За роки незалежностi України судова система неодноразово була 

об’єктом реформацiйних перетворень, якi мали на метi узгодження органiзацiї 

її дiяльностi iз зазначеними вимогами. Однак бiльшiсть таких заходiв не 

приносили бажаного результату, оскiльки не вирiшували основну проблему, – 

не демонтували застарiлу систему вiдправлення правосуддя, яка залишилась 

Українi в спадок вiд колишньої УРСР [94, с. 77]. З прийняттям Верховною 

Радою України Закону України «Про судоустрiй та статус суддiв» [323] 

ситуацiя почала змiнюватись, i на цей час система судiв загальної юрисдикцiї 

є дiйсно побудованою за зазначеними принципами. Водночас варто 

констатувати, що це лише перший крок на довгому й непростому шляху, який 

необхiдно пройти вiтчизняному правосуддю, щоб зайняти достойне мiсце в 

механiзмi захисту прав i свобод людини й громадянина в нашiй 

державi [94, с.275]. 

Сьогоднi в Українi iснує велике коло юридичних гарантiй прав i свобод 

людини й громадянина. Проте, на жаль, як свiдчить аналiз чинного 

законодавства та правозастосовної практики в сучаснiй Українi, 

гарантованiсть практичної реалiзацiї прав людини ще перебуває на досить 

низькому правовому рiвнi [224, с. 185]. Не є винятком гарантованiсть 

практичної реалiзацiї конституцiйного права пiсля використання всiх 

нацiональних засобiв юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i 

свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ або до вiдповiдних 

органiв мiжнародних органiзацiй, членом чи учасником яких є Україна. 
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I. Магновський слушно акцентує увагу на тому, що згiдно зi ст. 55 

Конституцiї України будь-яка зацiкавлена особа має право в порядку, 

встановленому законом, звернутись до суду за захистом порушеного чи 

оспорюваного права або охоронюваного законом iнтересу. Це право дає змогу 

вiдстоювати iнтереси не лише позивача, а й усього суспiльства, сприяючи тим 

самим забезпеченню режиму законностi та правопорядку. Саме правосуддя є 

найбiльш демократичним i справедливим засобом вирiшення рiзних 

суперечностей, найефективнiшим захисним засобом вiдновлення порушених 

прав i свобод особи. Варто пiдкреслити, що надiйнiшого способу захисту прав, 

нiж захист у судовому порядку, людство ще не вигадало [224, с. 3]. 

А. Головiн у монографiї «Захист прав i свобод людини i громадянина при 

здiйсненнi правосуддя в рiшеннях Конституцiйного Суду України» слушно 

висновує, що, як свiдчить iсторичний досвiд зарубiжних країн, пiд час 

створення ефективної судової системи в державi замало одних лише 

органiзацiйних заходiв, незважаючи на всю їх важливiсть. Крiм цього, 

необхiдно на законодавчому рiвнi затвердити, а на практицi застосувати, по-

перше, удосконалений вiдповiдно до загальновизнаних вимог мiжнародного 

права механiзм реалiзацiї конституцiйних прав i свобод; по-друге, 

розгалужену мережу надання правової допомоги, у тому числi безоплатної, 

особливо щодо осiб, якi стали жертвами противоправних дiй i свiдками 

правопорушень; по-третє, систему ефективних процедур поновлення 

порушених прав громадян, у тому числi майнових; по-четверте, комплекс 

заходiв щодо пiдвищення рiвня правової культури та свiдомостi всiх суб’єктiв 

права [94, с. 276-278]. 

З огляду на це вчений вважає за доцiльне розробити Державну 

комплексну програму з посилення захисту прав i свобод людини й 

громадянина пiд час здiйснення правосуддя в Українi [94, с. 276-278]. 

Свiтова практика конституцiоналiзму свiдчить, що бiльшiсть країн, 

проголошуючи себе демократичними, соцiальними, правовими державами, 

пiдтверджують свою прихильнiсть до загальнолюдських гуманiтарних вимiрiв 
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у здiйсненнi влади, забезпеченнi прав i свобод людини й 

громадянина [494, с. 81]. Актуальне питання щодо нормативно-правових 

гарантiй забезпечення реалiзацiї права пiсля використання всiх нацiональних 

засобiв юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i свобод до 

вiдповiдних мiжнародних судових установ або до вiдповiдних органiв 

мiжнародних органiзацiй, членом чи учасником яких є Україна, полягає у 

визначеннi напрямiв удосконалення законодавства України, що регулює 

суспiльнi вiдносини, якi виникають пiд час здiйснення правосуддя судами 

касацiйної iнстанцiї, з метою захисту прав, свобод i законних iнтересiв 

людини й громадянина, прав i законних iнтересiв юридичних осiб. 

Пiсля розпаду СРСР у пострадянських країнах вiдбулось реформування 

судової системи, однiєю iз цiлей якого було пiдвищення ефективностi 

судового захисту прав людини й основних свобод [110]. Водночас низка 

мiждержавних органiв щодо захисту прав людини (ООН, ОБСЄ тощо) 

зазначають, що країнам необхiдно й надалi проводити реформування судової 

системи з метою пiдвищення ефективностi судового захисту прав людини. 

Особливо це стосується судiв касацiйної iнстанцiї, оскiльки саме вони 

зазвичай є засобом юридичного захисту, пiсля вичерпання якого особа може 

звертатися за захистом свого порушеного права в мiждержавний орган iз 

захисту прав людини [122, с. 115]. 

У юридичнiй лiтературi надано рiзну оцiнку змiн, що вiдбулись у системi 

судочинства пострадянських країн, у тому числi України. При цьому вченi та 

практики одностайнi: практика застосування нового законодавства свiдчить 

про необхiднiсть його вдосконалення. 

Н. Мяловицька зазначає: «Сучасний свiт характеризується багатьма 

суперечливими, часто дiаметрально протилежними тенденцiями, якi, 

переплiтаючись, утворюють складну мозаїчну картину та накладають свiй 

особливий вiдбиток на розвиток суспiльних вiдносин у бiльшостi країн усiх 

континентiв. Серед цих тенденцiй ключовою є глобалiзацiя, яка за логiкою 

речей мала б сприяти цiлiсностi свiту, формуванню єдиної загальноземної 
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цивiлiзацiї та, вiдповiдно, вести до посилення факторiв, що стимулюють 

розвиток нацiональних економiк, подальше зближення народiв, краще 

порозумiння мiж ними» [260, с. 31-36]. При цьому для визначення напрямiв 

удосконалення зазначеного законодавства проведемо аналiз законодавства 

України як пострадянської держави, що обрала для себе європейськi цiнностi 

розвитку, та Республiки Казахстан як пострадянської країни, яка в 

зовнiшньополiтичному курсi також обрала шлях у Європу, проте не здiйснює 

вiдхiд вiд азiатських цiнностей, намагаючись поєднати два напрями 

зовнiшньополiтичної стратегiї. 

Конституцiйним законом Республiки Казахстан «Про внесення змiн i 

доповнень до Конституцiйного закону Республiки Казахстан «Про судову 

систему i статус суддiв Республiки Казахстан» вiд 17 листопада 2008 р.» [270] 

в обласних i прирiвняних до них судах була закрiплена можливiсть створення 

спецiалiзованих складiв суду, а також введена касацiйна iнстанцiя. Так, згiдно 

з п. 2 ст. 11 Конституцiйного закону Республiки Казахстан «Про судову 

систему i статус суддiв Республiки Казахстан» в обласному судi створюються 

судовi колегiї та можуть створюватися спецiалiзованi склади. Згiдно з п. 3 

ст. 11 цього акта органами обласного суду є такi утворення: 1) пленарне 

засiдання; 2) апеляцiйна судова колегiя в цивiльних та адмiнiстративних 

справах; 3) апеляцiйна судова колегiя в кримiнальних справах; 4) касацiйна 

судова колегiя. 

Апеляцiйну судову колегiю очолює голова, який призначається на посаду 

в порядку, встановленому Конституцiйним законом Республiки Казахстан 

«Про судову систему i статус суддiв Республiки Казахстан». Касацiйну судову 

колегiю очолює голова обласного суду, який призначається на посаду в 

порядку, встановленому згаданим законом. 

Таким чином, у Республiцi Казахстан побудова системи судiв загальної 

юрисдикцiї узгоджується зi стадiями судочинства, вiдповiдними формами 

провадження (зокрема, в апеляцiйнiй i касацiйнiй iнстанцiях). За змiстом цих 

положень апеляцiйною iнстанцiєю названо апеляцiйнi судовi колегiї. 
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Касацiйна судова колегiя є фактично судом касацiйної iнстанцiї, проте не 

окремою ланкою системи судiв загальної юрисдикцiї. 

Правосуддя в Українi з моменту здобуття нашою державою незалежностi 

фактично перебуває в станi постiйного реформування. Так, Концепцiєю 

судово-правової реформи 1992 р. [316] передбачалося насамперед 

«гарантувати самостiйнiсть i незалежнiсть судових органiв вiд впливу 

законодавчої й виконавчої влади», а також «реалiзувати демократичнi iдеї 

правосуддя, виробленi свiтовою практикою та наукою». У 2006 р. Указом 

Президента України затверджено Концепцiю вдосконалення судiвництва для 

утвердження справедливого суду в Українi вiдповiдно до європейських 

стандартiв [202]. 

Закон України «Про судоустрiй i статус суддiв» [322], який став базовим 

у судовiй реформi 2010 р., прийнято з метою реформування системи 

судочинства вiдповiдно до мiжнародних стандартiв. Вiдповiдно до Закону 

України «Про судоустрiй i статус суддiв» система судiв загальної юрисдикцiї 

будується за принципами територiальностi, спецiалiзацiї та iнстанцiйностi. 

Згiдно з рiшенням Конституцiйного Суду України в справi щодо принципу 

iнстанцiйностi в системi судiв загальної юрисдикцiї вiд 12 липня 2011 р. [448] 

принцип територiальностi забезпечує територiальне розмежування 

компетенцiї судiв загальної юрисдикцiї та зумовлюється потребою в 

доступностi правосуддя на всiй територiї України. Принцип спецiалiзацiї 

полягає в створеннi вiдповiдних спецiалiзованих судiв для здiйснення 

цивiльного, кримiнального, адмiнiстративного, господарського судочинства. 

Конституцiйний Суд України в рiшеннi в справi за конституцiйним 

поданням 46 народних депутатiв України щодо офiцiйного тлумачення 

термiнiв «найвищий судовий орган», «вищий судовий орган», «касацiйне 

оскарження», якi мiстяться в ст. ст. 125, 129 Конституцiї України, вiд 11 

грудня 2003 р. [446] зазначає, що побудова системи судiв загальної юрисдикцiї 

узгоджується зi стадiями судочинства, вiдповiдними формами провадження 

(зокрема, в апеляцiйнiй i касацiйнiй iнстанцiях). Пiд принципом 
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iнстанцiйностi Конституцiйний Суд України розумiє таку органiзацiю судової 

системи, яка забезпечує право на перегляд рiшення суду нижчої iнстанцiї 

судом вищої iнстанцiї. 

У Законi України «Про судоустрiй i статус суддiв» станом на 1 лютого 

2016 р. було зазначено, що систему судiв загальної юрисдикцiї в Українi 

утворюють такi органи: 1) мiсцевi суди; 2) апеляцiйнi суди; 3) вищi 

спецiалiзованi суди; 4) Верховний Суд України. 

У зазначеному вище законі зазначалось, що найвищим судовим органом у 

системi судiв загальної юрисдикцiї є Верховний Суд України. Вищими 

судовими органами спецiалiзованих судiв є вiдповiднi вищi спецiалiзованi 

суди. Згiдно зi ст. 18 Закону України «Про судоустрiй i статус суддiв» суди 

загальної юрисдикцiї спецiалiзуються на розглядi цивiльних, кримiнальних, 

господарських, адмiнiстративних справ, а також справ про адмiнiстративнi 

правопорушення. У судах загальної юрисдикцiї може запроваджуватися 

спецiалiзацiя суддiв iз розгляду конкретних категорiй справ. У мiсцевих 

загальних судах та апеляцiйних судах областей, мiст Києва й Севастополя, 

Апеляцiйному судi Автономної Республiки Крим дiє спецiалiзацiя зi 

здiйснення кримiнального провадження стосовно неповнолiтнiх. Таким чином, 

в Українi в результатi судової реформи було введено вищi спецiалiзованi суди.  

Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)» від 2 червня 2016 р. редакція ст. 125 Конституції України стала 

такою «Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та 

спеціалізації і визначається законом. Суд утворюється, реорганізовується і 

ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України 

Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя. 

Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України. Відповідно 

до закону можуть діяти вищі спеціалізовані суди. З метою захисту прав, 

свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин діють 

адміністративні суди. Створення надзвичайних та особливих судів не 

допускається». 



329 
 

Згiдно зi ст. 31 Закону України «Про судоустрiй i статус суддiв» станом 

на 1 лютого 2016 р. в Українi в системi судiв загальної юрисдикцiї дiяли вищi 

спецiалiзованi суди як суди касацiйної iнстанцiї з розгляду цивiльних i 

кримiнальних, господарських, адмiнiстративних справ. Вищими 

спецiалiзованими судами були Вищий спецiалiзований суд України з розгляду 

цивiльних i кримiнальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий 

адмiнiстративний суд України. У вищому спецiалiзованому судi утворювались 

палати з розгляду окремих категорiй справ у межах вiдповiдної юрисдикцiї. 

Згiдно з п. п. 4, 5 ст. 11 Конституцiйного закону Республiки Казахстан 

«Про судову систему i статус суддiв Республiки Казахстан» чисельний i 

персональний склад судової колегiї встановлюється за поданням голови 

обласного суду пленарним засiданням обласного суду. Спецiалiзованi склади 

формуються головою обласного суду. Таким чином, закон закрiплює широкi 

адмiнiстративнi повноваження голови обласного суду. 

Таку ж спробу було зроблено в Українi. Так, 12 грудня 2012 р. на 1 сесiї 

VII скликання Верховної Ради України було зареєстровано проект Закону 

України «Про внесення змiн до Закону України «Про судоустрiй i статус 

суддiв» [271]. Народними депутатами України запропоновано головам 

мiсцевих, апеляцiйних i вищих спецiалiзованих судiв у разi необхiдностi 

надати право запроваджувати спецiалiзацiю суддiв. У разi запровадження 

спецiалiзацiї судовi палати апеляцiйних i вищих спецiалiзованих судiв повиннi 

будуть створюватися зборами суддiв на основi такої спецiалiзацiї. 

При цьому Головне науково-експертне управлiння, погоджуючись iз 

пропозицiями законопроекту щодо розширення окремих адмiнiстративних 

повноважень голiв судiв, зазначає, що надiлення їх фактично дискрецiйним 

правом введення спецiалiзацiї в межах вiдповiдної судової юрисдикцiї шляхом 

визначення конкретних категорiй справ, якi має розглядати певний суддя, 

може призводити до значних службових зловживань та порушити принцип 

незалежностi суддiв, гарантований Конституцiєю України. Крiм того, 

Головним науково-експертним управлiнням вказується, що одним зi 
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складникiв суддiвської незалежностi вiдповiдно до положень мiжнародних 

документiв у сферi забезпечення неупередженого правосуддя (Основних 

принципiв незалежностi судових органiв, схвалених резолюцiями № 40/32 та 

№ 40/146 Генеральної Асамблеї ООН вiд 29 листопада 1985 р. та 13 грудня 

1985 р.; Рекомендацiй № (94)12 «Незалежнiсть, дiєвiсть та роль суддiв», 

ухвалених Комiтетом Мiнiстрiв Ради Європи 13 жовтня 1994 р., тощо) є 

функцiональна незалежнiсть суддi в тому судi, де вiн працює [271]. 

З такою позицiєю можна погодитись лише частково. Необхiдно 

поглиблювати спецiалiзацiю суддiв. Про це свiдчать як практика розгляду 

справ нацiональними судами в Республiцi Казахстан та Українi, так i скарги, 

розглянутi мiждержавними органами iз захисту прав людини. При цьому 

кiлькiсть таких скарг iз кожним роком зростає. Зменшити кiлькiсть поданих 

скарг до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій або взагалi звести їх нанiвець можливо, якщо 

порушенi державою права й свободи людини та громадянина будуть захищенi 

в межах нацiональної правової системи. Вiдомо, що мiжнародна система є 

субсидiарною щодо нацiональної системи та приходить їй на допомогу, коли 

нацiональна система «не справляється» iз захистом прав людини й 

основоположних свобод. Багато в чому ефективнiсть нацiональної правової 

системи залежить вiд компетенцiї суддi (суддiв), якi розглядають справи про 

порушення прав людини та/або основних свобод. 

30 вересня 2016 р. набрав чинності Закон України «Про судоустрiй i 

статус суддiв», який визначає органiзацiю судової влади та здiйснення 

правосуддя в Українi, що функцiонує на засадах верховенства права 

вiдповiдно до європейських стандартiв i забезпечує право кожного на 

справедливий суд [323]. Він набрав чинність з дня набрання чинності Законом 

України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», крім 

п. 39 та п. 48 розділу 12, які набрали чинності з дня, наступного за днем 

опублікування цього Закону. Водночас цей закон не вирiшує зазначенi вище 

проблеми. 
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У юридичнiй лiтературi провiдними вченими пiдкреслюється, що 

мiжнароднi документи з прав людини є «живим iнструментом», який має 

тлумачитись з урахуванням сучасних умов. Мiждержавнi органи iз захисту 

прав людини незмiнно враховують особливий характер мiжнародних 

документiв iз прав людини, якi покликанi гарантувати не теоретичнi чи 

iлюзорнi права, а їх практичне й ефективне здiйснення. Як вказує 

Н. Варламова, еволюцiонiстськi тлумачення положень мiжнародних 

документiв з урахуванням розвитку та сучасного стану соцiальних i 

полiтичних вiдносин ведуть до розширення сфери вiдповiдальностi держав 

понад тi зобов’язання, якi вони брали на себе пiд час їх пiдписання та 

ратифiкацiї [71, с. 103]. 

М. Ентiн справедливо зазначає: «Створення <…> системи захисту прав 

людини <…> збагатили сучасне право принципово новими уявленнями про 

норми-цiлi, норми, надiленi формою програмних приписiв, про необхiднiсть 

застосування телеологiчного методу тлумачення норм права всiма й будь-

якими державними органами у своїй повсякденнiй практицi. Вони привели до 

формування «права результату» [132, с. 10]. 

Л. Гарлицький вказує, що змiст мiжнародних документiв iз прав людини 

полягає в перелiченнi найважливiших прав i свобод, а також визначеннi меж їх 

здiйснення. Цi предмети за визначенням повиннi формулюватись у загальному 

виглядi суду [141, с. 172]. Тому в процесi застосування вищезазначених 

мiжнародних документiв загальнi формулювання повиннi «перекладатися» 

мовою бiльш конкретних правил i принципiв. 

Проведене дослiдження дає змогу дiйти висновку про необхiднiсть 

здійснення спецiальної пiдготовки суддiв iз вивчення мiжнародних стандартiв 

прав людини та мiжнародних механiзмiв їх захисту. Запропоновано визначити 

одним iз завдань Мiнiстерства юстицiї України пiдвищення квалiфiкацiї суддiв 

та участь у їх пiдготовцi за мiжнародними стандартами прав людини й 

основних свобод, мiжнародних механiзмiв їх захисту. 
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Важливе значення у сферi забезпечення реалiзацiї, охорони та захисту 

прав i свобод людини й громадянина в сучасних умовах розвитку людської 

цивiлiзацiї належить мiжнародно-правовим гарантiям, якi є рiзновидом 

юридичних гарантiй та являють собою систему загальновизнаних принципiв i 

норм, що регулюють сферу забезпечення прав i свобод окремих iндивiдiв та 

соцiальних спiльнот (народiв, нацiй), а також мiжнародних установ та 

органiзацiй, надiлених вiдповiдними функцiями й 

повноваженнями [141, с. 172]. 

Чиннi мiжнароднi договори, згоду на обов’язковiсть яких надано 

Верховною Радою України, є частиною нацiонального законодавства України 

(ст. 9 Конституцiї України), що є однiєю з форм конституцiоналiзацiї 

мiжнародно-правових актiв як джерел права [140, с. 4]. Україна ввела у своє 

законодавство мiжнароднi договори, ратифiкованi Верховною Радою України, 

а отже, i низку мiжнародних документiв iз захисту прав i свобод людини й 

громадянина. Унаслiдок цього в нацiональний правопорядок фактично була 

введена цiлком нова структура щодо нагляду за виконанням законодавства – 

мiжнароднi органи iз захисту прав людини [57, с. 3]. 

На думку Т. Заворотченко, мiжнародно-правовi гарантiї прав i свобод 

людини й громадянина – це передбачена мiжнародними договорами, 

конвенцiями, декларацiями та iншими мiжнародними документами система 

мiжнародних норм, принципiв, правових та органiзацiйних засобiв, умов i 

вимог, за допомогою яких здiйснюється дотримання, забезпечення, охорона й 

захист прав, свобод i законних iнтересiв людини. Вони подiляються на 

нормативно-правовi та органiзацiйно-правовi [141, с. 126-127]. 

Мiжнародно-правовi гарантiї прав i свобод людини є важливим засобом 

забезпечення їх реалiзацiї, охорони й захисту на мiжнародному, 

наддержавному рiвнi. Їх особливiсть полягає в тому, що на вiдмiну вiд 

внутрiшньодержавних засобiв забезпечення прав i свобод, якi встановлюються 

нормами внутрiшнього законодавства, система мiжнародного та регiонального 

забезпечення прав i свобод людини базується на мiжнародно-правових 
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нормах, якi створюються шляхом пiдписання державами багатостороннiх угод 

iз вiдповiдних питань. Т. Заворотченко цитує позицiю I. Дюрягiна: «Право на 

захист подiбне до зброї: якщо воно необхiдне, потрiбно вмiти ним 

користуватись». Держава, яка є учасником тiєї чи iншої мiжнародної угоди з 

прав людини, впроваджує норми цiєї угоди у своє внутрiшнє законодавство. 

Конституцiя України мiстить вiдповiднi норми, закрiпленi в ст. ст. 9 та 18, 

згiдно з якими пiдписанi Україною мiжнароднi договори є частиною її 

нацiонального законодавства, а мирне та взаємовигiдне спiвробiтництво з 

iншими країнами здiйснюється за загальновизначеними принципами й 

нормами мiжнародного права [141, с. 128-129]. 

Вiдповiдно до Закону України «Про дiю мiжнародних договорiв на 

територiї України» [314] укладенi й належним чином ратифiкованi Україною 

мiжнароднi договори становлять невiд’ємну частину нацiонального 

законодавства України та застосовуються в порядку, передбаченому для норм 

нацiонального законодавства. Згiдно зi ст. 12 Закону України «Про мiжнароднi 

договори України» одним iз найважливiших принципiв мiжнародного права є 

«расtа sunt sеrvаndа», змiст якого полягає в неухильному дотриманнi Україною 

норм мiжнародного права. 

I. Магновський акцентує увагу на тому, що мiжнароднi норми, якi 

регулюють сферу забезпечення прав i свобод людини, формуються шляхом 

укладення багатостороннiх мiжнародних угод. Основний змiст мiжнародно-

правових гарантiй прав i свобод людини знайшов вiдображення в Статутi 

Органiзацiй Об’єднаних Нацiй та Мiжнародному бiллi про права людини, який 

включає в себе Загальну декларацiю прав людини, Мiжнародний пакт про 

економiчнi, соцiальнi та культурнi права, Мiжнародний пакт про громадянськi 

i полiтичнi права та факультативнi протоколи до Мiжнародного пакту про 

громадянськi i полiтичнi права, головною метою яких є здiйснення 

мiжнародного спiвробiтництва в справi вкорiнення загальної поваги й 

дотримання прав людини та основних свобод для всiх. У цих документах 

пiдкреслюється юридичний характер зобов’язань держав дотримуватись 



334 
 

основних прав i свобод людини вiдповiдно до Статуту ООН, у якому вперше 

на мiжнародному рiвнi було закрiплено принцип поваги прав людини та 

обов’язок держав – членiв ООН його дотримуватись. У процесi розвитку 

системи мiжнародного захисту прав i свобод людини було розроблено 

вiдповiднi стандарти. Згiдно з Резолюцiєю Генеральної Асамблеї ООН 

№ 41/120 вiд 4 грудня 1986 р. внутрiшньодержавнi законодавчi акти з прав 

людини мають узгоджуватись з iснуючим зводом мiжнародно-правових норм, 

бути достатньо чiткими, передбачати реальнi й ефективнi механiзми 

здiйснення прав людини та користуватися широкою мiжнародною 

пiдтримкою [224, с. 170-172]. 

В. Карташкiн зазначає, що країни, якi є членами Органiзацiї Об’єднаних 

Нацiй, беруть на себе зобов’язання щодо втiлення основних положень 

пiдписаних ними мiжнародних договорiв iз питань охорони й захисту прав 

людини. На них лягають зобов’язання щодо надання особам, якi постраждали 

внаслiдок порушення тих чи iнших прав i свобод, цiлого комплексу засобiв iз 

вiдновлення порушених прав. Згiдно з Мiжнародним пактом про громадянськi 

та полiтичнi права кожна держава-учасниця зобов’язується забезпечити будь-

кому ефективнi засоби юридичного захисту. Питання засобiв i механiзмiв 

захисту прав людини самостiйно регулюються правовою системою кожної 

держави та зумовлюються рiзними факторами, зокрема рiвнем розвитку 

демократiї, суспiльного ладу, iсторичних традицiй тощо [161, с. 119]. 

Автори збiрника «Забезпечення прав i свобод людини в мiжнародному 

правi» наголошують, що держави – учасницi мiжнародних угод iз прав 

людини повиннi брати активну участь у всiх мiжнародних заходах, пов’язаних 

iз захистом прав людини, зокрема розробляти й приймати мiжнароднi 

договори та iншi документи про права людини, неухильно їх виконувати 

самостiйно та сприяти їх здiйсненню в iнших державах, здiйснювати 

мiжнародний контроль за виконанням мiжнародних норм про захист прав 

людини тощо. Таким чином, спiвробiтництво держав у галузi охорони й 

захисту прав людини спрямоване в пiдсумку на забезпечення найбiльш 
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повного та всебiчного гарантування прав i свобод у нацiональному 

законодавствi й на практицi [272, с. 15-16]. 

В. Денисов зазначає, що на мiжнародному рiвнi охорона та захист прав 

людини здiйснюється в межах дiяльностi ООН i її спецiалiзованих закладiв, 

якi виступають мiжнародними iнституцiйно-органiзацiйними гарантами прав i 

свобод людини. Важливе значення в цьому планi має дiяльнiсть Ради Безпеки 

ООН, Економiчної та Соцiальної рад, Верховного комiсара з прав людини, 

комiтетiв Генеральної Асамблеї ООН i Мiжнародного суду ООН. 

Регiональний захист прав i свобод людини здiйснюється в межах 

мiжамериканської, європейської та африканської систем через такi регiональнi 

утворення, як Рада Європи, Нарада з питань безпеки та спiвробiтництва в 

Європi, Рада держав Балтiйського моря, Органiзацiя африканської єдностi, 

Асоцiацiя держав Пiвденно-Схiдної Азiї, СНД. Європейська система захисту 

прав людини базується на Європейськiй конвенцiї про захист прав людини i 

основних свобод 1950 р. та основних протоколах до неї. За дотриманням прав 

людини в державах – членах Ради Європи стежать такi спецiалiзованi органи, 

як Європейська комiсiя та Комiтет Мiнiстрiв Ради Європи. Порiвняно з 

iншими регiональними системами європейська система захисту прав людини є 

найбiльш розвиненою й дiєвою. В. Денисов пiдкреслює: «Необхiдно 

зауважити, що пiдняття прав людини на рiвень мiжнародного спiвробiтництва 

означає їх безпосередню «глобалiзацiю», перетворення на надбання кожної 

людини «через голову» того конкретного суспiльства й держави, до якої ця 

людина належить» [238, с. 45]. 

Одним iз ключових у практицi мiжнародних судових установ i 

вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй є питання про прийнятнiсть 

iндивiдуальної скарги. За ним криється значна кiлькiсть попереднiх умов, i без 

дотримання будь-якої з них справу не буде розглянуто ними по сутi. 

Найперше варто назвати вичерпання внутрiшнiх правових засобiв. Лише пiсля 

того, як у нацiональному правопорядку особа не знайшла захист свого права, 

стає можливим розгляд її скарги, наприклад, у Європейському Судi. Це 
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правило не є особливiстю Конвенцiї. Наприклад, аналогiчно ст. 2 

Факультативного протоколу до Мiжнародного пакту про громадянськi та 

полiтичнi права пов’язує звернення до Комiтету з прав людини, заснованого 

цим пактом, з вичерпанням усiх наявних внутрiшнiх засобiв юридичного 

захисту. 

Питання про те, чи були використанi заявником у конкретному випадку 

всi можливi правовi засоби, Європейський суд з прав людини вирiшує сам, 

виходячи при цьому з особливостей правової системи держави-вiдповiдача, 

насамперед системи органiв правосуддя, та специфiчних обставин конкретної 

справи. 

У розвиток цiєї загальної норми Європейський суд з прав людини 

виробив такi положення: 

 правило вичерпання внутрiшнiх правових засобiв варто застосовувати 

в контекстi всiєї системи захисту прав людини, встановленої державою-

учасницею, з певною гнучкiстю та без зайвого формалiзму; 

 засоби юридичного захисту повиннi бути достатньо надiйними й 

ефективними не лише в теорiї, а й на практицi; заявник не зобов’язаний 

вдаватися до засобiв, якi є неадекватними, неефективними або не гарантують 

розгляд скарги, тому в цьому сенсi «не мають перспективи на успiх»; 

 заявник, який скористався засобом захисту, здатним виправити 

положення, яке викликало передбачуване порушення, безпосередньо, а не 

тiльки опосередковано, не зобов’язаний вдаватися до iнших доступних йому 

засобiв захисту, ефективнiсть яких сумнiвна; 

 необхiдно враховувати не лише саму наявнiсть правових засобiв у 

правовiй системi конкретної держави-учасницi, а й загальний правовий i 

полiтичний контекст, у якому вони повиннi дiяти, а також становище, у якому 

перебувають заявники. Правило вичерпання всiх внутрiшнiх засобiв 

юридичного захисту не придатне, якщо абсолютно очевидно, що iснує 

адмiнiстративна практика постiйних порушень, не сумiсна з положеннями 
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Конвенцiї, i держава проявляє терпимiсть щодо подiбних порушень, унаслiдок 

чого розгляд у нацiональних судах даремний; 

 обов’язок доведення в Судi реального функцiонування, доступностi й 

ефективностi правового засобу в той перiод, коли в особи виникли пiдстави 

захистити своє право на нацiональному рiвнi, лежить на державi-вiдповiдачу. 

Проте потiм обов’язок доведення переходить на заявника: вiн має довести, що 

тi засоби, про якi говорить держава-вiдповiдач, були використанi або через 

певнi обставини конкретної справи були неадекватними й неефективними, 

тому звернення до них не мало перспективи на успiх. 

Серед внутрiшньодержавних правових засобiв, що пiдлягають 

вичерпанню, панiвне мiсце посiдає судовий захист порушеного права. Без 

попереднього розгляду в нацiональних судових iнстанцiях скарга заявника до 

Європейського суду з прав людини не має шансiв бути визнаною прийнятною, 

за винятком справ, не пiдвiдомчих нацiональним судам, i в ситуацiї, 

передбаченiй ст. 13 Конвенцiї. 

Як правило, для вичерпання судових засобiв правового захисту 

Європейський суд iз прав людини вiдповiдно до судової системи бiльшостi 

європейських держав вимагає, щоб заявник, не задоволений рiшеннями 

нацiональних судiв, послiдовно пройшов три iнстанцiї: першу, апеляцiйну та 

касацiйну. Залежно вiд особливостей окремих судових систем, порядку 

оскарження, конкретних обставин справи кiлькiсть iнстанцiй може 

збiльшитись або зменшитись [112, с. 120-121]. 

Так, наприклад, у рiшеннi в справi «Киган проти Iрландiї» вiд 26 травня 

1994 р. [389] Суд вiдхилив заяву держави-вiдповiдача про те, що заявник, не 

звернувшись до Верховного суду країни, порушив правило вичерпання. 

Європейський суд iз прав людини зазначив, що практика Верховного суду 

Iрландiї свiдчить про те, що звернення до нього заявника не мало шансiв на 

успiх. Проте це швидше виняток, нiж правило. У бiльшостi випадкiв 

незвернення заявника до вищої судової iнстанцiї (касацiйних судiв) 

Європейський суд iз прав людини розцiнює як невичерпання нацiональних 
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правових засобiв, причому навiть у тих випадках, коли звернення до вищої 

iнстанцiї має мало шансiв на успiх (наприклад, у справi «Сиве проти Францiї» 

1999 р. [418]). 

Пленум Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i 

кримiнальних справ у своїй Постановi «Про деякi питання дотримання 

розумних строкiв розгляду судами цивiльних, кримiнальних справ i справ про 

адмiнiстративнi правопорушення» вiд 17 жовтня 2011 р. № 11 [313] зазначає, 

що на дiяльнiсть судiв, окрiм таких негативних факторiв, як незадовiльне 

матерiально-технiчне забезпечення судiв, недолiки в роботi пiдроздiлiв органiв 

внутрiшнiх справ, несвоєчасне виконання ухвал суду про привiд осiб у 

кримiнальному провадженнi й у справах про адмiнiстративнi правопорушення, 

неможливiсть забезпечити участь адвокатiв у судових процесах, тривалiсть 

часу, необхiдного для доставки судових повiсток про дату судового засiдання, 

впливає також значне навантаження насамперед на суддiв першої iнстанцiї. 

При цьому серед зазначених вище справ є позови, явно необґрунтованi, а до 

суду звертаються позивачi, якi не понесли iстотної шкоди. На тлi визнаних 

мiжнародними органiзацiями iстотних проблем у правовiй системi України, а 

також неефективностi проведених судових реформ розгляд явно 

необґрунтованих позовiв i позовiв, у яких позивач не зазнав суттєвої шкоди, 

якщо тiльки повага до прав людини, гарантованих Конституцiєю України й 

мiжнародними договорами України, не вимагає розгляду позовiв по сутi, 

призводить до недотримання строкiв розгляду цивiльних, кримiнальних справ 

i справ про адмiнiстративнi правопорушення, а отже, до порушення права на 

справедливий судовий розгляд та права на ефективнi засоби юридичного 

захисту, негативно впливає на ефективнiсть правосуддя та на авторитет 

судової влади в Українi. 

З такою ж проблемою зiткнувся Європейський суд iз прав людини. 18–

19 лютого 2010 р. в м. Iнтерлакенi за iнiцiативою швейцарського головування 

в Комiтетi Мiнiстрiв Ради Європи вiдбулася Конференцiя високого рiвня, на 

якiй було прийнято Iнтерлакенську декларацiю. Наголошуючи на важливостi 
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пiдтримання незалежностi суддiв i збереження неупередженостi та якостi 

Європейського суду з прав людини, конференцiя закликала держави-сторони 

та Раду Європи повною мiрою застосовувати новий критерiй прийнятностi, 

передбачений у Протоколi № 14 до Конвенцiї, та розглянути iншi можливостi 

застосування принципу «dе minimis non сurаt рrаеtor». 

Водночас у нацiональну правову систему не iмплементовано принцип «dе 

minimis non сurаt рrаеtor». Як наслiдок, Україна є однiєю з країн-рекордсменiв 

за кiлькiстю поданих проти неї заяв, у яких заявники скаржаться на 

порушення того чи iншого гарантованого їм мiжнародним документом права 

людини та/або основоположної свободи, проте в яких таке порушення не 

досягло мiнiмального рiвня тяжкостi [113, с. 58-61]. 

Так, наприклад, Україна посiдає одне з перших мiсць за кiлькiстю 

iндивiдуальних заяв, якi визнаються Європейським судом iз прав людини 

неприйнятними за критерiями dе minimis. Цей критерiй було запроваджено 

Протоколом № 14 до Конвенцiї про захист прав людини i основоположних 

свобод iз метою збереження й покращення ефективностi контрольної системи 

на тривалий перiод, переважно у свiтлi дедалi бiльшої завантаженостi 

Європейського суду з прав людини та Комiтету Мiнiстрiв Ради Європи, а 

також з огляду на потребу забезпечити Суду можливiсть i далi вiдiгравати 

провiдну роль у захистi прав людини в Європi. Суд оголошує неприйнятною 

будь-яку iндивiдуальну заяву, подану згiдно зi ст. 34 Конвенцiї, якщо вiн 

вважає, що заявник не зазнав суттєвої шкоди, якщо тiльки повага до прав 

людини, гарантованих Конвенцiєю й протоколами до неї, не вимагає розгляду 

заяви по сутi, а також за умови, що на цiй пiдставi не може бути вiдхилена 

жодна справа, яку нацiональний суд не розглянув належним чином (пп. «b» п. 

3 ст. 35 Конвенцiї). 

Лише Суд має компетенцiю тлумачення й застосування цього критерiю 

прийнятностi. Узагальнення його практики дає пiдстави для висновку, що 

критерiями dе minimis у визначеннi шкоди, якої зазнав заявник, є такi: 

фiнансова шкода для заявника; суспiльний iнтерес та характер права, про 
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порушення якого стверджується заявником; суб’єктивне ставлення з боку 

заявника до питання порушення його права та/або основоположної свободи та 

питань, якi є об’єктивно значущими для нього в тiй чи iншiй справi; 

серйознiсть наслiдкiв стверджуваного порушення для здiйснення права та/або 

можливi наслiдки такого порушення для особистої ситуацiї заявника. 

Зазначений критерiй ґрунтується на загальному принципi «dе minimis non 

сurаt рrаеtor» – «претор не займається дрiбницями». Зазначений критерiй 

передбачає, що порушення права, яким би справжнiм воно не було суто з 

юридичної позицiї, може бути предметом розгляду в мiжнародному судi лише 

в тому разi, якщо таке порушення досягло мiнiмального рiвня тяжкостi 

(рiшення ЄСПЛ у справi «Корольов проти Росiї» вiд 1 липня 2010 р.). Оцiнка 

такого мiнiмального рiвня має зазвичай вiдносний характер, вона залежить вiд 

усiх обставин справи. 

При цьому щодо питання про те, чи вимагає повага до прав людини, 

гарантована Конвенцiєю й протоколами до неї, розгляду заяви по сутi, ЄСПЛ 

неодноразово наголошував, що органи Конвенцiї послiдовно роз’яснювали, 

що вона вимагає продовження розгляду справи навiть у разi, якщо сторони 

вже досягли дружнього врегулювання спору та якщо є пiдстави для вилучення 

заяви з реєстру справ. Однак також було встановлено, що потреби в такому 

розглядi немає в тому разi, якщо щодо питання, порушеного за Конвенцiєю в 

справi, яку розглядає Суд, уже iснує чiтка й досить значна практика Суду 

(рiшення Європейського суду з прав людини в справi «Кавак проти 

Туреччини» вiд 19 травня 2009 р.). Якщо ж вимоги європейського публiчного 

порядку, правовими актами якого є Конвенцiя та протоколи до неї, вимагають 

таке, є необхiднiсть у подальшому розглядi скарги. 

Натомiсть законодавство України, яке розвиває положення Конституцiї 

України щодо поняття й критерiїв суттєвої шкоди, потребує вдосконалення. 

Так, по-перше, у ньому законодавець використав термiн «iстотна шкода», а не 

«суттєва шкода», наповнюючи його змiстом, який вiдрiзняється вiд змiсту, 

яким його наповнює ЄСПЛ. Суддi Конституцiйного Суду України у вiдставцi 
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П. Євграфов i В. Тихий iз цього приводу констатують, що в законодавствi 

держав – учасниць Конвенцiї для позначення одного й того ж правового 

поняття використовують рiзнi термiни. Такi термiнологiчнi розбiжностi 

неминучi, адже на вiдмiну вiд понять слова та словосполучення, у яких вони 

виражаються й закрiплюються, у всiх мовах рiзнi, тому одне й те ж поняття 

виражається в рiзних мовах по-рiзному. Отже, значення конвенцiйних слiв i 

термiнiв необхiдно встановлювати в значеннi, визначеному цими нормами й 

тлумаченнями, наданими Судом [133]. 

По-друге, потребує перегляду закрiплений у законодавствi України 

критерiй оцiнки суттєвої шкоди «спричиненi матерiальнi збитки», який наразi 

розраховується залежно вiд перевищення в певну кiлькiсть разiв 

неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян. Також необхiдне виявлення й 

закрiплення в законодавствi України iнших критерiїв суттєвої шкоди 

вiдповiдно до практики ЄСПЛ. 

Крiм того, необхiдна iмплементацiя до правової системи України 

принципу «dе minimis non сurаt рrаеtor», який дозволяє суддям не розглядати 

«малозначнi» справи. Так, Пленум Вищого спецiалiзованого суду України з 

розгляду цивiльних i кримiнальних справ у своїй Постановi «Про деякi 

питання дотримання розумних строкiв розгляду судами цивiльних, 

кримiнальних справ i справ про адмiнiстративнi правопорушення» вiд 17 

жовтня 2011 р. № 11 [313] зазначає, що на дiяльнiсть судiв, окрiм таких 

негативних факторiв, як незадовiльне матерiально-технiчне забезпечення 

судiв, недолiки в роботi пiдроздiлiв органiв внутрiшнiх справ, несвоєчасне 

виконання ухвал суду про привiд осiб у кримiнальному провадженнi й у 

справах про адмiнiстративнi правопорушення, неможливiсть забезпечити 

участь адвокатiв у судових процесах, тривалiсть часу, необхiдного для 

доставки судових повiсток про дату судового засiдання, впливає також значне 

навантаження насамперед на суддiв першої iнстанцiї. При цьому серед 

зазначених вище справ є позови, явно необґрунтованi, а до суду звертаються 

позивачi, якi не понесли iстотної шкоди. На тлi визнаних мiжнародними 
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органiзацiями iстотних проблем у правовiй системi України, а також 

неефективностi проведених судових реформ розгляд явно необґрунтованих 

позовiв i позовiв, у яких позивач не зазнав суттєвої шкоди, якщо тiльки повага 

до прав людини, гарантованих Конституцiєю України й мiжнародними 

договорами України, не вимагає розгляду позовiв по сутi, призводить до 

недотримання строкiв розгляду цивiльних, кримiнальних справ i справ про 

адмiнiстративнi правопорушення, а отже, до порушення права на 

справедливий судовий розгляд та права на ефективнi засоби юридичного 

захисту, негативно впливає на ефективнiсть правосуддя та на авторитет 

судової влади в Українi. 

Нацiональнi суди України у своїй правоiнтерпретацiйнiй дiяльностi щодо 

прав i свобод людини та їх гарантiй використовують також принципи, методи, 

правила тлумачення конвенцiйних норм, виробленi Європейським судом iз 

прав людини. При цьому судова практика нацiональних судiв України 

показує, що пiд час вирiшення питання про те, чи є заподiяна шкода iстотною, 

ними використовують рiзнi критерiї її визначення [527; 321]. Зазначене, по-

перше, свiдчить про вiдсутнiсть єдностi судової практики. По-друге, спосiб 

тлумачення й застосування нацiонального законодавства щодо питання 

суттєвої шкоди зумовлює наслiдки, якi не вiдповiдають принципам Конвенцiї 

як вони тлумачаться у свiтлi практики ЄСПЛ. 

Наслiдками наведеного є перевантаженiсть нацiональних судiв справами, 

у яких позивачi не зазнали суттєвої шкоди; вiдмова нацiональними судами 

позивачам у поновленнi їхнiх порушених прав та/або свобод через оцiнку 

наявностi чи вiдсутностi суттєвої шкоди за критерiєм «спричиненi матерiальнi 

збитки» та вимiрювання таких збиткiв неоподатковуваним мiнiмумом доходiв 

громадян. 

Д. Бєлов слушно зазначає, що Основний Закон України має вiдповiдати 

потребам життя, суспiльного буття. Учений наголошує: «Що ж стосується 

розумiння гомеостазису щодо правової матерiї, то мова йде про вiдповiднiсть 

Основного Закону потребам життя, суспiльного буття, тобто про зовнiшнiй 
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фактор вiдповiдностi конституцiйно-правової норми. <…> Гомеостазис у 

конституцiйному правi розглядається як джерело забезпечення стабiльностi 

Конституцiї України, галузi конституцiйного права та всiєї правової системи 

України. Фактор, що забезпечує вiдповiднiсть формального закону (у тому 

числi Конституцiї) реальним потребам суспiльного життя. При цьому 

гомеостазис вiдрiзняється вiд iнших факторiв, якi забезпечують стабiльнiсть 

тих чи iнших соцiально-полiтичних процесiв, наявнiстю системоутворюючих 

начал, внутрiшнiм взаємозв’язком i взаємозалежнiстю елементiв конкретної 

системи. Гомеостазис конституцiйного права з точки зору теорiї зумовлений 

тiєю особливою роллю, яку вiдiграють ця галузь i наука у всiй правовiй 

системi будь-якої держави. Постановка питання про гомеостазис практики 

конституцiйного права України викликана нестабiльнiстю вiтчизняної 

Конституцiї та всього конституцiйно-правового законодавства». Вiдповiдно, 

законодавство України, яке розвиває положення Конституцiї України, також 

має вiдповiдати таким потребам [53, с. 447-448]. 

Отже, для науки конституцiйного права актуальною є розробка 

виваженої, науково обґрунтованої концепцiї суттєвої шкоди, а також 

формулювання визначення принципу «dе minimis non сurаt рrаеtor» i 

виявлення його структурних елементiв для його iмплементацiї. 

Моментом, коли скарга вважається поданою, i перебiг 6-мiсячного строку 

тим самим припиняється, визнається дата її вiдправлення заявником на адресу 

Суду. Таке звернення може мiстити лише найкоротший виклад предмета й 

мети скарги. Суд має право встановити, що датою подачi скарги є день її 

реєстрацiї або iнша дата, при цьому моментом, коли перебiг 6-мiсячного 

строку припинився, залишається дата першого вiдправлення скарги 

заявником. Суд дуже строго пiдходить до можливостi продовження 6-

мiсячного строку, яке можливе лише через форс-мажорнi обставини або 

особливi ситуацiї, як, наприклад, перешкоджання направленню скарги дiями 

влади. 
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У Конвенцiї вказано обставини, за яких iндивiдуальну заяву буде визнано 

неприйнятною. Перша з них – анонiмнiсть заяви. Однак заявник, не маючи 

права бути анонiмним у вiдносинах iз Судом, може просити Суд iз тих чи 

iнших причин (як показує практика, переважно суто особистого, морально-

етичного характеру) не розкривати його iм’я в ходi судового розгляду та в 

текстi рiшення. Як приклади можна назвати рiшення в справах «Z та iншi 

проти Сполученого Королiвства» вiд 10 травня 2001 р. [357] та «К. i Т. проти 

Фiнляндiї» вiд 12 липня 2001 р. 

Визнається неприйнятною iндивiдуальна заява, яка за своєю суттю є 

iдентичною до заяви, що вже була розглянута Судом або подана на розгляд до 

iншого мiжнародного органу розслiдування чи врегулювання, а також якщо 

вона не мiстить нових фактiв у справi. Виняток iз цього правила можливий 

лише в тому разi, якщо в справi, ранiше розглянутiй у процедурi мiжнародного 

розгляду, з’явилися новi iстотнi факти. 

Iнше й не менш актуальне питання конституцiйно-правового 

забезпечення права кожного звертатися за захистом своїх прав i свобод до 

мiжнародних судових установ або до органiв мiжнародних органiзацiй – 

виконання рiшень мiжнародних судових установ у частинi вжиття додаткових 

заходiв iндивiдуального характеру. Так, вiдповiдно до ст. 7 Закону України 

«Про виконання рiшень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» державна виконавча служба впродовж 10 днiв iз дня надходження 

документiв, зазначених у п. «б» ч. 3 ст. 7 зазначеного закону, вiдкриває 

виконавче провадження. З метою забезпечення вiдновлення порушених прав 

стягувача, крiм виплати вiдшкодування, вживаються додатковi заходи 

iндивiдуального характеру. 

Водночас законодавство України не мiстить зобов’язання державної 

виконавчої служби повернути майно, яке було описане, арештоване 

державним виконавцем i передане на вiдповiдальне зберiгання iншiй 

особi/особам, на попереднє мiсце знаходження. Так, ст. 59 Закону України 

«Про виконавче провадження» [311], що набуває чиннiсть 15 жовтня 2016 р., 
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закрiплює право особи, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, 

належить їй, а не боржниковi, може звернутися до суду з позовом про 

визнання права власностi на це майно та про зняття з нього арешту. У ч. 2 

ст. 59 зазначеного закону мiститься процедура зняття арешту з майна в разi 

прийняття судом рiшення про зняття арешту з нього, а в ч. 3 ст. 59 – в iншому 

випадку: зняття з майна боржника арешту за постановою начальника 

вiдповiдного вiддiлу державної виконавчої служби, якому безпосередньо 

пiдпорядкований державний виконавець, якщо виявлено порушення порядку 

накладення арешту. Також у Законi України «Про виконавче провадження» не 

закрiплено процедуру повернення майна, на яке був накладений арешт, 

власниковi. 

К. Музичук слушно зазначає, що коли результати використання закону не 

дають змогу передбачити результат його дiї за конкретних умов, є серйозна 

загроза свавiлля, тобто порушення норм демократiї [257, с. 5]. ЄСПЛ у п. 35 

рiшення в справi «Гертель проти Швейцарiї» вiд 25 серпня 1998 р. [364] 

зазначає: «Норму не можна вважати «законом» <…> якщо її не 

сформульовано з достатньою чiткiстю». 

При цьому в порушення принципу справедливостi в Українi усталеною є 

така судова практика: речi, виключенi з акту опису й арешту майна, 

повертаються особою, на вiдповiдальному зберiганнi в якої вони 

перебувають [437]. I державна виконавча служба, i нацiональнi суди України 

обов’язок iз повернення майна, яке включає також його транспортування й 

передачу власнику та вимагає невиправданих фiнансових витрат для зберiгача, 

покладають на самого зберiгача. Прикладом є рiшення Краматорського 

мiського суду Донецької областi № 234/21072/15-ц вiд 24 березня 2016 р., у 

якому суд, посилаючись на ч. 1 ст. 1212 Цивiльного кодексу України, 

зобов’язує зберiгача повернути власнику речi, якi були виключенi з акту опису 

та арешту майна. 

Вiдповiдно ж до п. 12 листа Вищого спецiалiзованого суду України з 

розгляду цивiльних i кримiнальних справ вiд 28 сiчня 2013 р. № 24-152/0/4-
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13 [219] шкода, завдана неправомiрними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю 

державного виконавця, пiдлягає вiдшкодуванню в порядку, передбаченому 

цивiльним законодавством. Вiдповiдно до ст. 56 Конституцiї України кожен 

має право на вiдшкодування за рахунок держави або органiв мiсцевого 

самоврядування матерiальної та моральної шкоди, завданої незаконними 

рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю органiв державної влади, органiв 

мiсцевого самоврядування, їх посадових i службових осiб пiд час здiйснення 

ними своїх повноважень [190]. Згiдно iз Законом України «Про виконавче 

провадження» збитки, завданi державним виконавцем фiзичним або 

юридичним особам пiд час проведення виконавчого провадження, пiдлягають 

вiдшкодуванню в порядку, встановленому законом [311]. Вiдповiдно до ч. 3 

ст. 11 Закону України «Про державну виконавчу службу» шкода, заподiяна 

державним виконавцем фiзичним чи юридичним особам пiд час виконання 

рiшення, пiдлягає вiдшкодуванню в порядку, передбаченому законом, за 

рахунок держави [13, с. 234]. 

Отже, обов’язок iз повернення речей, якi були вилученi державною 

виконавчою службою та переданi на вiдповiдальне зберiгання, має бути 

покладено на державну виконавчу службу. Для цього необхiдно ст. 59 Закону 

України «Про виконавче провадження» доповнити ч. 6, яку викласти в такiй 

редакцiї: «Майно, з якого знято арешт, державна виконавча служба передає 

власниковi. Державний виконавець вилучає це майно в зберiгача та передає 

його власнику, про що складає акт передачi. У разi знищення майна, що має 

бути передане власнику в натурi, державний виконавець складає акт про 

неможливiсть передачi майна, що є пiдставою для звернення власника до суду 

за захистом своїх прав. У разi письмової вiдмови власника вiд одержання 

майна державний виконавець пiд розписку повертає зазначене майно 

зберiгачевi, а в разi його вiдмови прийняти це майно на зберiгання призначає 

зберiгачем iншу особу, яка одержує за зберiгання майна винагороду, розмiр 

якої визначається угодою мiж зберiгачем i державним виконавцем, та складає 

акт про вiдмову власника прийняти майно». 
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Актуальними є також питання вдосконалення законодавства, яке регулює 

правовiдносини у сферi страхування професiйної вiдповiдальностi адвокатiв, 

нотарiальної дiяльностi. 

Право на правову (юридичну) допомогу належить до конституцiйних 

гарантiй прав i свобод людини та конституцiйних гарантiй правосуддя. Не 

випадково з усiх видiв юридичної допомоги саме допомога адвоката 

безпосередньо регулюється конституцiйними нормами, а право на iншi види 

правової допомоги закрiплене на рiвнi чинного законодавства. Адвокатура є 

формою реалiзацiї державних гарантiй права на правову допомогу в умовах 

становлення громадянського суспiльства та правової держави [78, с. 86]. 

Т. Вiльчик слушно зазначає, що конституцiйне право на професiйну 

правову допомогу варто розглядати як один iз головних елементiв у механiзмi 

реалiзацiї права особи на правову допомогу, а ратифiкацiя Угоди про 

асоцiацiю з Європейським Союзом засвiдчила вибiр Україною європейської 

системи цiнностей i стандартiв захисту прав людини, дотримання яких на 

практицi можливе за умови реалiзацiї принципу верховенства права, 

забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд незалежним i 

неупередженим судом, а також ефективного виконання своїх функцiй 

сумiжними правовими iнститутами, насамперед адвокатурою України. Однiєю 

з умов досягнення членства в Європейському Союзi є побудова такої системи 

адвокатури, яка вiдповiдатиме новим суспiльно-полiтичним та економiчним 

реалiям, i розроблення законодавства, норми якого вiдтворюватимуть модель 

європейського iнституту адвокатури [78, с. 86]. 

Так, згiдно iз Загальним кодексом правил для адвокатiв країн 

Європейського Спiвтовариства вiд 1988 р. адвокати завжди повиннi бути 

застрахованi вiд пред’явлення позовiв, пов’язаних iз недостатньою 

компетентнiстю. У Директивi № 98/5/ЄС Європейського парламенту та Ради 

Європи вiд 16 лютого 1998 р. про полегшення практики адвоката в iншiй 

державi-членi, у якiй квалiфiкацiя була отримана на постiйнiй основi, 

зазначається, що незалежно вiд правил професiйної етики, яким 
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пiдпорядковується адвокат у своїй країнi, вiн зобов’язаний виконувати 

правила тiєї країни, у якiй вiн вирiшив практикувати [61]. При цьому 

директива, як наголошує О. Боков, мiстить таке положення: «Держава, яка 

приймає адвоката, має право зобов’язати страхувати свою дiяльнiсть або 

вступити у фонд, який гарантує таке страхування згiдно з правилами цiєї 

держави. Ця вимога є необов’язковою, якщо адвокат доведе, що у своїй країнi 

вiн має рiвноцiнне страхування чи iншу форму гарантiї цивiльної 

вiдповiдальностi. Якщо ж таке страхування або гарантiя недостатнi, держава, 

яка приймає адвоката, має право зобов’язати його додатково здiйснити 

страхування на непокриту частину» [61]. 

Сьогоднi страхування професiйної вiдповiдальностi адвокатiв має 

добровiльний характер у Грецiї, Iспанiї, Латвiї, а в таких країнах Європи, як 

Австрiя, Бельгiя, Великобританiя, Данiя, Естонiя, Iсландiя, Iрландiя, Iталiя, 

Кiпр, Литва, Лiхтенштейн, Люксембург, Нiдерланди, Нiмеччина, Норвегiя, 

Польща, Португалiя, Румунiя, Словаччина, Словенiя, Угорщина, Фiнляндiя, 

Францiя, Чеська Республiка, Швецiя, є обов’язковим. 

Питання страхування професiйної вiдповiдальностi адвоката 

дискутується також Нацiональною асоцiацiєю адвокатiв України. У кожнiй 

країнi щодо цього iснують певнi особливостi. Наприклад, в Iрландiї покриття 

страхування професiйної вiдповiдальностi є обов’язковим лише для адвокатiв, 

якi займаються приватною практикою. Адвокати, якi працюють на 

корпоративний сектор, надаючи юридичну пiдтримку лише своїм 

працедавцям, не зобов’язанi мати особисте страхування професiйної 

вiдповiдальностi. Адвокати, якi працюють на повну ставку на державнiй 

службi, також звiльняються вiд страхування професiйної вiдповiдальностi. У 

Нiмеччинi, Фiнляндiї й багатьох iнших країнах кожен адвокат повинен 

особисто придбати страхування професiйної вiдповiдальностi мiнiмального 

рiвня. У Бельгiї кожен адвокат є застрахованим за свою професiйну 

вiдповiдальнiсть через членство в Асоцiацiї адвокатiв. В Угорщинi майже 98% 

адвокатiв застрахованi органiзацiєю, створеною Асоцiацiєю адвокатiв 
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Угорщини. У бiльшостi європейських країн немає особливих правил щодо 

вiдповiдальностi адвокатiв, окрiм загальних правил вiдповiдальностi, що 

стосуються всiх громадян. Iснують традицiйнi вимоги (наприклад, мiнiмальне 

покриття), проте не застосовуються жоднi заходи особливого 

регулювання [325]. 

Вiдповiдно до роздiлу 3.9.1 Загального кодексу правил для адвокатiв 

країн Європейського Спiвтовариства на адвоката покладено обов’язок бути 

застрахованим вiд пред’явлення позовiв, що можуть бути пов’язанi з його 

недостатньою професiйною компетентнiстю [6]. В Українi деякi положення 

чинного законодавства, що регулює право особи на правову допомогу, 

потребують подальшого вдосконалення, на що звертається увага як 

науковцями, так i практиками; також працює робоча група з удосконалення 

законодавства про безоплатну правову допомогу [83, с. 186-187]. Т. Вiльчик 

пiдкреслює, що згiдно зi ст. 17 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» центри з надання правової допомоги можуть призначати адвоката, 

який надає безоплатну вторинну правову допомогу, подавати клопотання про 

виключення адвоката з Реєстру адвокатiв, якi надають безоплатну вторинну 

правову допомогу, з пiдстав, до яких належить, зокрема, неналежне виконання 

зобов’язань за умовами договору. Iснування «доручення» вiд центру з надання 

правової допомоги обмежує процесуальну незалежнiсть адвоката. Необмежене 

коло повноважень центрiв iз надання правової допомоги, яке може 

встановлюватись поза Законом України «Про безоплатну правову допомогу», 

а саме Положенням про центри (п. 13 ст. 17 Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу»), дає пiдстави припустити, що державне управлiння 

адвокатурою може стати необмеженим. Центри з надання правової допомоги 

не є суб’єктом надання безоплатної правової допомоги в розумiннi ст. 25 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (права суб’єктiв), вони 

самостiйно як юридичнi особи не надають правову допомогу, а виконують 

адмiнiстративно-органiзацiйну функцiю, що постає iз чинної редакцiї Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу», оскiльки в ньому вказано, що 
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«центр <…> органiзує», «центр <…> забезпечує». Тобто центр iз надання 

правової допомоги як юридична особа має нести вiдповiдальнiсть за 

ненадання або неякiсне надання правової допомоги [83, с. 189]. 

Пам’ятаючи, що держава не завжди вiдповiдає за всi помилки, допущенi 

адвокатом, та посилаючись на рiшення Європейського суду з прав людини в 

справi «Дауд проти Португалiї», Т. Вiльчик додає, що суди та iншi державнi 

органи зобов’язанi реагувати на явну й очевидну бездiяльнiсть призначеного 

захисника та вживати заходи щодо його своєчасної замiни [83, с. 204]. При 

цьому, наприклад, у Нiмеччинi свiдоцтво, яке дозволяє здiйснювати 

адвокатську дiяльнiсть, видається палатою адвокатiв пiсля того, як претендент 

уклав договiр обов’язкового страхування професiйної вiдповiдальностi 

(параграф 51 Федерального уложення про адвокатуру вiд 1 серпня 1959 р.) або 

попередньо надав зобов’язання щодо страхового забезпечення (параграф 12 

Федерального уложення про адвокатуру вiд 1 серпня 1959 р.) [533]. Найбiльше 

забезпеченню прав громадян i юридичних осiб, якi звертаються до адвокатiв за 

наданням правової допомоги, iнститут вiдповiдальностi адвокатiв слугує в 

поєднаннi з iнститутом страхування ризику професiйної вiдповiдальностi 

адвоката. Позицiя щодо того, що адвокат повинен бути застрахований вiд 

позову за звинуваченням у неналежному виконаннi обов’язкiв або за iншi дiї, 

вчиненi ним пiд час розгляду справи в судi, була висловлена в низцi судових 

рiшень. Необхiднiсть цього обґрунтовується наявнiстю iнтересiв як клiєнта, 

який зможе отримати повне вiдшкодування збиткiв, заподiяних йому в 

результатi неналежної роботи адвоката, так i адвоката, оскiльки має 

полегшити йому тягар можливої майнової вiдповiдальностi [83, с. 204]. 

Л. Демидов i В. Сєргєєв акцентують увагу на тому, що розмiр страхової 

виплати визначається в розумних межах вiдповiдно до ризику можливих 

помилок, допущених адвокатами в ходi здiйснення професiйної 

дiяльностi [32, с. 17]. Т. Вiльчик зазначає, що хоча не в усiх країнах ЄС 

страхування професiйної вiдповiдальностi адвоката є обов’язковим, у 

законодавствi Iспанiї, Iталiї, Швецiї, Iрландiї, Польщi, Чехiї, Фiнляндiї, 
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Нiдерландiв дiє iмперативне правило щодо обов’язкового страхування 

професiйної вiдповiдальностi адвокатiв [83, с. 287-288]. Одностайнi вченi 

також у думцi щодо доцiльностi обов’язкового страхування вiдповiдальностi 

адвокатiв. О. Кучерена як аргумент наводить таке твердження: «Повною 

мiрою забезпеченню прав громадян i юридичних осiб, якi звертаються до 

адвокатiв за наданням юридичної допомоги, iнститут вiдповiдальностi слугує 

в поєднаннi з iнститутом страхування ризику професiйної вiдповiдальностi 

адвоката» [214, с. 87]. В. Гайст переконаний: «Страхування вiдповiдальностi 

адвокатiв дасть змогу значною мiрою забезпечити й захистити майновi 

iнтереси клiєнтiв» [91]. 

Безумовно, одним з аргументiв необхiдностi запровадження страхування 

професiйної вiдповiдальностi адвокатiв є позицiя Європейського суду з прав 

людини в цьому питаннi. Так, у рiшеннi в справi «Грацiанi-Вейсс проти 

Австрiї» вiд 18 жовтня 2011 р. Суд аналiзує законодавство Австрiї: «Перед 

допуском до практики всi адвокати зобов’язанi подати до виконавчого 

комiтету Асоцiацiї адвокатiв докази укладення ними договору страхування 

цивiльної вiдповiдальностi зi страховою органiзацiєю, уповноваженою на 

заняття комерцiйною дiяльнiстю в Австрiї, щодо вимог про вiдшкодування 

збиткiв, якi можуть бути висунутi проти них у результатi їх професiйної 

дiяльностi. Вони повиннi забезпечувати страхування протягом усiєї 

професiйної дiяльностi та надавати вiдповiднi докази за запитом Асоцiацiї 

адвокатiв». 

Вiдповiдно до параграфа 51 Федерального уложення про адвокатуру 

Нiмеччини адвокати, як i iншi працiвники, чия дiяльнiсть може завдати 

серйозної майнової шкоди довiрителю (податковi консультанти, нотарiуси, 

лiкарi тощо), обов’язково страхують свою професiйну вiдповiдальнiсть. Не 

забороненi нiмецьким законом також угоди адвоката з довiрителем про 

обмеження вiдповiдальностi. Особливо це стосується вiдповiдальностi 

адвоката пiд час виконання господарсько-правових доручень, де повне 

вiдшкодування збиткiв може бути економiчно складним для адвоката. При 
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цьому сума покриття можливого збитку становить не менше 250 тис. євро в 

кожному страховому випадку. Платежi страховика в усiх випадках заподiяння 

шкоди, що сталися протягом одного року, можуть обмежуватись 

чотирикратною мiнiмальною страховою сумою [83, с. 303-304]. 

У Францiї вiдповiдно до Закону про органiзацiю професiї адвоката вiд 

1991 р. обов’язковим є страхування професiйної цивiльної вiдповiдальностi 

адвокатiв. У законi йдеться, що договiр страхування може бути укладений як 

конкретним адвокатом, так i групою адвокатiв або адвокатською 

органiзацiєю [28]. 

Сучасна французька адвокатура є яскравим прикладом злагодженої 

системи, що увiбрала в себе лише найкращi традицiї минулих вiкiв. Вiд самого 

заснування й донинi цей iнститут вiдрiзняється високим рiвнем 

самоорганiзацiї, чiткою регламентацiєю їхньої професiйної дiяльностi та 

професiйною етикою [273]. Наразi страхування професiйної вiдповiдальностi 

адвокатiв Францiї подiляється на два види: колегiальне та iндивiдуальне. 

Викладене свiдчить про необхiднiсть запровадження обов’язкового 

страхування професiйної вiдповiдальностi адвокатiв i в Українi. 

Забезпечення й захист законних прав i свобод людини та громадянина є 

завданням не лише державних органiв i посадових осiб, а й усiх iнститутiв 

суспiльства та держави. Метою нотарiальної дiяльностi є захист прав i 

законних iнтересiв громадян та юридичних осiб шляхом здiйснення 

нотарiусами передбачених законодавчими актами нотарiальних дiй вiд iменi 

України [554, с. 3]. К. Чижмарь слушно наголошує: «Iнститут нотарiату в 

механiзмi захисту прав i свобод людини й громадянина є державно-правовим 

iнститутом, а нотарiальна дiяльнiсть має дуалiстичний характер поєднання 

публiчно-правових i приватноправових начал. Специфiка органiзацiї нотарiату 

полягає в тому, що ця система створена для забезпечення правової допомоги 

населенню. Держава за допомогою нотарiату реалiзує свою позитивну роль у 

змiцненнi iнституту прав i свобод людини й громадянина. Отже, через 
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iнститут нотарiату держава реалiзує одну зi своїх функцiй, враховуючи при 

цьому як публiчнi, так i приватнi iнтереси» [554, с. 330]. 

Водночас науковець зазначає, що iнститут нотарiату не отримав, на жаль, 

належного вiдображення й закрiплення в Конституцiї України. Вiдсутнiсть 

згадки про нього в Основному Законi нашої держави не є адекватним тому 

мiсцю, яке вiн насправдi посiдає в життi та розвитку вiтчизняного 

громадянського суспiльства. Iз самої сутi Конституцiї України постає бiльш 

вагома роль нотарiату в розвитку конституцiйно-правових вiдносин, якi 

сприяють їх стабiльностi та захисту прав i свобод людини й 

громадянина [554, с. 330-331]. Ми згоднi з К. Чижмарь, що необхiдно 

скасувати подiл у нотарiальнiй професiї на державних i приватних нотарiусiв. 

Держава не має забезпечувати здiйснення нотарiальних функцiй, якi бiльш 

успiшно виконують недержавнi нотарiуси. Водночас держава повинна 

здiйснювати контроль за якiстю надання нотарiальних послуг та регулювати їх 

вартiсть для малозабезпечених категорiй населення. Мають бути виробленi 

чiткi й надiйнi механiзми вiдповiдальностi нотарiусiв за надання неякiсних 

послуг [554, с. 331-332]. 

Проведений аналiз позицiй науковцiв, мiжнародних договорiв, 

законодавства України та iнших країн, практики їх застосування дає змогу 

сформулювати авторське визначення поняття гарантiй права кожного пiсля 

використання всiх нацiональних засобiв юридичного захисту звертатися за 

захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ або 

до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, членом чи учасником яких є 

Україна: за змiстом – як систему засобiв i способiв, створення яких є 

зобов’язанням держави, покликаних забезпечити фактичну реалiзацiю, 

охорону й захист права кожного звертатися до мiжнародних судових установ 

та мiжнародних органiзацiй; за формою – як передбаченi нацiональним 

законодавством України й мiжнародними договорами, якi є частиною 

нацiонального законодавства, а також рiшеннями мiжнародних судових 

установ, якi тлумачать норми таких мiжнародних договорiв, нормативно-
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правовi та органiзацiйно-правовi способи реалiзацiї права на звернення до 

мiжнародних судових установ i мiжнародних органiзацiй; за суттю – як умови, 

якi держава зобов’язана створити для реалiзацiї права на звернення до 

мiжнародних судових установ та мiжнародних органiзацiй. 

Роль i значення гарантiй конституцiйного права кожного пiсля 

використання всiх нацiональних засобiв юридичного захисту звертатися за 

захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ або 

до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, членом чи учасником яких є 

Україна, полягає в тому, що вони являють собою сукупнiсть взаємопов’язаних 

i взаємодiючих факторiв рiзних сфер життя суспiльства на певному етапi 

розвитку держави й суспiльства, в основi взаємодiї яких лежить 

цiлеспрямована дiяльнiсть зi створення умов для реальної можливостi 

здiйснення права кожного звертатися до мiжнародних судових установ та 

мiжнародних органiзацiй. 

Нормативно-правовими гарантiями конституцiйного права кожного 

звертатися до мiжнародних судових установ i мiжнародних органiзацiй є 

гарантiї, закрiпленi в нацiональному законодавствi України, у тому числi в 

ратифiкованих Україною мiжнародних договорах та рiшеннях мiжнародних 

судових установ, якi є актами тлумачення норм цих мiжнародних договорiв. 

 

4.2. Органiзацiйно-правовi гарантiї конституцiйного права 

звертатися до мiжнародних судових установ та мiжнародних органiзацiй 

 

Права людини в XXI столiттi стали загальновизнаною нормою людського 

життя для всього цивiлiзованого свiту, а їх визнання як вищої цiнностi є 

базовим мiжнародним i конституцiйно-правовим принципом [280, с. 223]. 

Загальновiдомо, що права людини перетворюються на реальну цiннiсть лише 

тодi, коли вони надiйно гарантованi [40, с. 3; 280, с. 223; 281, с. 18-22]. 

Сьогоднi в мiжнародно-правових нормах закрiпленi їх загальновизнанi 

мiжнародно-правовi гарантiї. Держави створюють заснованi на них 
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внутрiшньодержавнi гарантiї забезпечення прав людини й основних 

свобод [11, с. 332; 12, с. 65], адже згiдно з низкою резолюцiй ООН країни-

учасницi взяли на себе обов’язок створити внутрiшньодержавнi гарантiї 

забезпечення прав людини та основних свобод, що ґрунтуються на 

загальновизнаних мiжнародно-правових гарантiях, закрiплених у вiдповiдних 

мiжнародно-правових нормах. Мiжнародно-правовi та внутрiшньодержавнi 

гарантiї перебувають у тiсному й нерозривному взаємозв’язку, є 

взаємозалежними. 

У широкому розумiннi конституцiйно-правовi гарантiї прав i свобод 

людини є складником правової системи України [142, с. 3], а формування 

механiзму юридичних гарантiй конституцiйних прав i свобод людини – одна з 

основних тенденцiй її розвитку сьогоднi. Початок цьому процесу було 

покладено прийняттям Конституцiї України 1996 р. 

Конституцiї рiзних країн досить чiтко визначають систему органiв та осiб, 

якi повиннi захищати права й свободи людини та громадянина, як зазначає 

Л. Лiпачева [217, с. 54]. На переконання Т. Заворотченко, найвищою 

органiзацiйно-правовою гарантiєю прав i свобод людини й громадянина є 

конституцiйний лад, заснований на неухильному дотриманнi конституцiї та 

законiв держави, приписах природного права й загальновизнаних принципах i 

нормах мiжнародного права. Дослiджуючи суспiльнi вiдносини, що виникають 

у процесi забезпечення гарантiй прав i свобод людини й громадянина, 

науковець виявила такi елементи системи органiзацiйно-правових гарантiй 

цих прав i свобод, як держава, органи державної влади (парламент, 

омбудсмен, президент, конституцiйний суд), органи правосуддя, органи 

прокуратури, уряд та iншi центральнi органи державної виконавчої влади, 

мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, органи мiсцевого самоврядування, мiжнароднi 

органи й органiзацiї, членом чи учасником яких є держава, полiтичнi партiї, 

адвокатура, громадськi органiзацiї (молодiжнi, дитячi, релiгiйнi тощо), а також 

засоби масової iнформацiї [141, с. 10]. 



356 
 

Водночас одним з елементiв механiзму забезпечення реалiзацiї 

конституцiйних прав i свобод людини є iнститут нотарiату [534, с. 142]. У 

лiтературi говориться про його подвiйну природу: з одного боку, нотарiат 

надiлений певними владними повноваженнями, через що його дiяльнiсть 

набуває публiчного характеру, а з iншого – вiн органiзацiйно не входить у 

систему органiв державної влади, що дає змогу визначати його як 

повноцiнний iнститут громадянського суспiльства, який здiйснює вiд iменi 

держави публiчну дiяльнiсть щодо захисту конституцiйних прав i свобод 

людини. Водночас фундаментальнi науковi дослiдження цiєї проблеми 

вiдсутнi, а незначнi працi з окремих її аспектiв характеризуються наявнiстю 

великої кiлькостi дiаметрально протилежних позицiй [118, с. 262-266]. 

Iнше актуальне питання – уточнення iснуючої сьогоднi в науцi 

конституцiйного права концепцiї органiзацiйно-правових гарантiй прав 

людини та основних свобод, а також органiзацiйно-правових гарантiй права 

кожного пiсля використання всiх нацiональних засобiв юридичного захисту 

звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних 

судових установ або до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, членом 

чи учасником яких є Україна. Така необхiднiсть зумовлюється наведеним далi. 

Стаття 9 Конституцiї України проголошує: «Чиннi мiжнароднi договори, 

згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України, є частиною 

нацiонального законодавства України». 5 липня 2012 р. Рада з прав людини 

ООН у резолюцiї «Нацiональнi установи, що займаються заохоченням i 

захистом прав людини», прийнятiй без голосування на 32-й сесiї, визнала 

важливу роль, яку нацiональнi установи, що займаються заохоченням i 

захистом прав людини, вiдiграють у Радi з прав людини, а також механiзм 

його унiверсального перiодичного огляду (як на етапi пiдготовки, так i в 

подальшiй дiяльностi) i спецiальнi процедури. Вiтаючи таке iсторичне 

розширення можливостей нацiональних установ здiйснювати внесок у роботу 

Ради з прав людини, вона закликала їх скористатися цими можливостями. 
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Генеральна Асамблея ООН у резолюцiї, прийнятiй 18 грудня 2013 р., 

закликала держави-члени створювати ефективнi, незалежнi й плюралiстичнi 

нацiональнi установи, що займаються заохоченням i захистом усiх прав 

людини та основних свобод для всiх; там, де вони вже iснують, – змiцнювати 

їх, як це передбачено у Вiденськiй декларацiї та Програмi дiй, а самi такi 

установи, якщо вони вiдповiдають Паризьким принципам, продовжувати 

брати участь в обговореннях у всiх вiдповiдних механiзмах i процесах 

Органiзацiї Об’єднаних Нацiй та робити внесок у цi обговорення згiдно зi 

своїми вiдповiдними мандатами, у тому числi розглядати порядок денний у 

галузi розвитку на перiод пiсля 2015 р. Бiльше того, Генеральна Асамблея 

ООН просить Генерального секретаря в його наступнiй доповiдi Генеральнiй 

Асамблеї ООН зосередити увагу на поточнiй участi нацiональних 

правозахисних установ, якi вiдповiдають Паризьким принципам, у роботi 

Генеральної Асамблеї ООН та у вiдповiдних процесах iз метою вивчення 

питання про доцiльнiсть надання вiдповiдними Паризькими принципами 

нацiональним правозахисним установам можливостi незалежно брати участь у 

роботi вiдповiдних механiзмiв i в процесах Органiзацiї Об’єднаних Нацiй 

згiдно зi своїми вiдповiдними мандатами. Розширення згiдно з названими 

резолюцiями Генеральної Асамблеї ООН i Ради з прав людини ООН 

повноважень i функцiй нацiональних установ, якi здiйснюють заохочення й 

захист прав людини, створених вiдповiдно до Паризьких принципiв, 

зобов’язує державу узгодити її правогарантуючi функцiї з мiжнародними 

стандартами в галузi прав людини. Це зумовлює необхiднiсть удосконалення 

теорiї гарантiй прав людини й основоположних свобод, а також пов’язаної з 

ними нормотворчої, правозастосовної та iншої практики. 

Водночас не всi типи нацiональних установ, якi займаються заохоченням 

i захистом прав людини, що iснують у рiзних країнах, створенi згiдно з 

Паризькими принципами, а отже, мають зазначенi повноваження та функцiї. 

Так, серед понад 100 створених у свiтi нацiональних установ лише 65 

повнiстю вiдповiдають Паризьким принципам [555, с. 117]. Є також країни, у 
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яких рiзнi типи нацiональних установ, якi займаються заохоченням i захистом 

прав людини, не були створенi. Це призводить до неефективностi 

конституцiйно-правових гарантiй прав людини й основних свобод у країнi, 

наслiдком чого є збiльшення фактiв порушень цих прав i свобод [11, с. 334; 

11, с. 65 ]. 

У юридичнiй лiтературi зазначається, що узгодження правогарантуючих 

функцiй держави з конституцiйними та мiжнародними стандартами в галузi 

прав людини зумовлює необхiднiсть удосконалення теорiї гарантiй прав 

людини та основних свобод, а також пов’язаної з ними нормотворчої, 

правозастосовної й iншої практики. Водночас аналiз наукових дослiджень 

свiдчить про те, що в останнiй чвертi XX столiття темою наукових дискусiй у 

юридичнiй лiтературi стало питання видiв, повноважень i функцiй 

нацiональних установ, якi займаються сприянням та захистом прав людини 

(роботи А. Вурфа, Л. Зайденштикера, Р. Карвера, Л. Райфа, В. Чуксiної та 

iнших авторiв). Питання конституцiйно-правового статусу окремих типiв 

таких установ (омбудсмена, комiсiй iз прав людини) до розширення їхнiх 

повноважень вiдповiдно до згаданих вище резолюцiй Генеральної Асамблеї 

ООН та Ради з прав людини ООН було докладно вивчено як у вiтчизнянiй, так 

i в зарубiжнiй юридичнiй лiтературi. Питання ж мiсця нацiональних установ, 

що займаються сприянням i захистом прав людини, створених або якi 

належить створити вiдповiдно до Паризьких принципiв, у системi гарантiй 

прав людини та основних свобод нi до розширення їхнiх повноважень 

зазначеними резолюцiями, нi пiсля не було предметом наукових дослiджень у 

юридичнiй лiтературi. 

Викладене свiдчить, що актуальним i необхiдним є уточнення iснуючої в 

науцi конституцiйного права концепцiї органiзацiйно-правових гарантiй прав 

людини, у тому числi права кожного пiсля використання всiх нацiональних 

засобiв юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i свобод до 

вiдповiдних мiжнародних судових установ або до вiдповiдних органiв 

мiжнародних органiзацiй, членом чи учасником яких є Україна, а також 
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створення концепцiї нацiональних установ iз заохочення й захисту прав 

людини. 

Одним з елементiв механiзму забезпечення реалiзацiї конституцiйних 

прав i свобод людини є iнститут нотарiату [534]. У лiтературi говориться про 

його подвiйну природу: з одного боку, нотарiат надiлений певними владними 

повноваженнями, через що його дiяльнiсть набуває публiчного характеру, а з 

iншого – вiн органiзацiйно не входить у систему органiв державної влади, що 

дає змогу визначати його як повноцiнний iнститут громадянського 

суспiльства, який здiйснює вiд iменi держави публiчну дiяльнiсть щодо 

захисту конституцiйних прав i свобод людини [534]. 

Згiдно зi ст. 1 Закону України «Про нотарiат» вiд 2 вересня 1993 р. [318] 

нотарiат в Українi – це система органiв i посадових осiб, на якi покладено 

обов’язок посвiдчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, 

та вчиняти iншi нотарiальнi дiї, передбаченi цим законом, з метою надання їм 

юридичної вiрогiдностi. Нотарiус не може займатись пiдприємницькою або 

адвокатською дiяльнiстю, бути засновником адвокатських об’єднань, 

перебувати на державнiй службi або на службi в органах мiсцевого 

самоврядування, перебувати в штатi iнших юридичних осiб, входити 

самостiйно, через представника чи пiдставних осiб до складу правлiння або 

iнших виконавчих органiв господарських органiзацiй, кредитно-фiнансових 

установ, а також виконувати iншу оплачувану роботу, крiм викладацької, 

наукової й творчої, у вiльний вiд роботи час (ст. 3 Закону України «Про 

нотарiат»). Сутнiсть i функцiональне призначення нотарiальної дiяльностi не 

вiдрiзняється вiд органiзацiйно-правової форми її здiйснення – приватної або 

державної. Захищаючи суб’єктивнi права й законнi iнтереси фiзичних i 

юридичних осiб, фiксуючи та посвiдчуючи безспiрнi права осiб, нотарiат 

сприяє створенню ефективних умов для розпорядження власнiстю та її 

охорони, надання суб’єктивним правам публiчної сили (офiцiйного визнання 

вiд iменi держави). 
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Таким чином, нотарiальна дiяльнiсть має публiчно-правовий характер, а 

також не є пiдприємницькою дiяльнiстю. 

Н. Полуяктова зазначає, що важливими органiзацiйними й 

функцiональними принципами дiяльностi нотарiату є публiчнiсть, законнiсть, 

незалежнiсть i неупередженiсть [296, с. 121]. Не можна погодитись iз 

Л. Федоровою, що такi принципи дiяльностi «зближують його iз судовою 

владою». I хоча традицiйно нотарiат пов’язувався iз судовою системою та був 

їй пiдвiдомчий, сьогоднi вiн бiльше стосується правоохоронних 

органiв [534, с. 143]. А. Гулевська справедливо пiдкреслює, що з огляду на 

арсенал методiв i засобiв здiйснення нотарiальної дiяльностi можна дiйти 

висновку про вiдсутнiсть в органiв нотарiату владних повноважень; у 

нотарiальнiй дiяльностi присутня публiчнiсть, проте вiдсутня владнiсть [104]. 

Згiдно зi ст. 5 Закону України «Про нотарiат» обов’язком нотарiуса є сприяння 

громадянам, пiдприємствам, установам та органiзацiям у здiйсненнi їхнiх прав 

i захистi законних iнтересiв, роз’яснення прав та обов’язкiв, попередження про 

наслiдки вчинюваних нотарiальних дiй, щоб юридична необiзнанiсть не могла 

бути використана їм на шкоду. 

Л. Федорова наголошує, що в лiтературi утвердилась позицiя (хоч i не 

безспiрна), що одним iз найбiльш важливих завдань органiв нотарiату є 

здiйснення так званого превентивного (попереджувального) правосуддя, як 

таке воно сприяє реалiзацiї конституцiйного права на судовий захист. Такої ж 

думки дотримуються В. Жуйков, В. Ярков та iншi вченi. Однак iснують й iншi 

позицiї. Дiйсно, на перший погляд дiяльнiсть нотарiуса легко вписується в 

судову процесуальну форму та дає можливiсть говорити про нотарiальний 

процес як альтернативу судовому цивiльного процесу. М. Треушников 

порiвнює процесуальну форму нотарiальної дiяльностi з формою особливого 

виробництва: «I особливе виробництво, i нотарiальний процес – це 

виробництво, у якому не дiє принцип змагальностi, оскiльки вiн визначає 

позовне провадження». Не здiйснюючи правосуддя, нотарiат може виступати 
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як орган так званого попереджувального правосуддя – зi своєю пiдвiдомчiстю 

й формами дiяльностi [534, с. 144-145]. 

Традицiйно нотарiат сприяв зниженню навантаження на суди, оскiльки до 

його компетенцiї поступово вiдiйшов розгляд безспiрних справ. В. Тараненко 

пише: «Нотарiат виконує певною мiрою схожi з обов’язками суду завдання – 

охорону суб’єктивних прав громадян та органiзацiй. Однак, розглядаючи 

вiднесенi до його вiдання питання, нотарiус, на вiдмiну вiд суду, не дослiджує 

та не з’ясовує спiрнi обставини. Предмет нотарiальної дiяльностi – безспiрнi 

справи. Нотарiус будує висновки лише на пiдставi фактiв, у наявностi яких вiн 

може переконатись безпосередньо або на пiдставi документiв, зазначених у 

законi» [510, с. 605]. 

Таким чином, як справедливо пiдкреслює В. Жуйков, у правосуддя та 

нотарiату одна мета – забезпечення захисту прав громадян i юридичних осiб. 

При цьому суддя, який дiє вiд iменi держави, – носiй державної влади, а 

нотарiус – лише представник держави. Автор також зазначає: «У дiяльностi 

правосуддя, як i в дiяльностi нотарiату, головне – правоохорона» [138]. 

В. Аргунов вважає, що нотарiат i суд здiйснюють єдину функцiю 

попереднього й подальшого контролю за законнiстю в цивiльному оборотi. 

Л. Федорова висновує, що, визнаючи єднiсть мети у сферi цивiльної 

юрисдикцiї суду та нотарiальних органiв, варто враховувати вiдмiннiсть форм 

здiйснення їхнiх функцiй. При цьому необхiдно визнати iснування в державi 

не пiдвладних їй органiв, проте контрольованих нею видiв юрисдикцiйної 

дiяльностi. До недержавних юрисдикцiйних процесiв у юридичнiй лiтературi 

вiдносять вчинення приватними нотарiусами нотарiальних проваджень [534, 

с. 145-146]. 

Нотарiальний процес визначається науковцями як особлива форма 

застосування права, вирiшення юридичних конфлiктiв i попередження 

правопорушень. Я. Панталiєнко видiляє такi три елементи в структурi 

нотарiальної процедури: а) певну послiдовнiсть (порядок) вчинення 

нотарiальних дiй, нотарiальне виробництво; б) загальнi правила вчинення 
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нотарiальних дiй та правила вчинення окремих нотарiальних дiй, що 

регламентують повноваження нотарiуса щодо вчинення нотарiальної дiї 

(виробництва); в) правила фiксацiї вчинених нотарiусом нотарiальних дiй. При 

цьому фiксацiя юридичних обставин у нотарiальному процесi розглядається в 

широкому розумiннi цього поняття, а нотарiальне дiловодство – як один iз 

його елементiв, що забезпечує функцiю фiксацiї та здiйснення обмiну 

iнформацiєю на паперових та електронних носiях [283, с. 5]. 

Так, нотарiус вчиняє провадження стосовно прав та iнтересiв осiб, якi 

звернулися до нього. Однак цей же нотарiус буде лише суб’єктом, який бере 

участь у провадженнi з перевiрки правильностi сплати ним податкiв, яке 

здiйснює iнспектор податкової служби. Загальновiдомий вислiв, що справа 

знаходиться в провадженнi суду (п. 4 ст. 136 Цивiльного процесуального 

кодексу України), суб’єктами якого можуть стати як нотарiус, так i iнспектор 

державної податкової чи iншої служби. На думку В. Аргунова, цю форму 

можна розглядати як форму несудового розгляду й вирiшення цивiльних 

справ. Л. Федорова вказує: «На вiдмiну вiд суду, який розглядає в цивiльному 

процесi суперечки про право, нотарiат виконує функцiї, спрямованi на 

юридичне закрiплення цивiльних прав i попередження їх можливого 

порушення в майбутньому. Таким чином, дiяльнiсть нотарiату має 

попереджувальний характер» [534, с. 146]. 

Далi науковець пояснює, що нотарiат, здiйснюючи превентивне 

правосуддя, шляхом нотарiального посвiдчення угод щодо нерухомостi сприяє 

(профiлактично) зниженню кiлькостi спорiв, пов’язаних iз такими 

правочинами. Не лише робота з документами, а й з’ясування справжньої волi 

сторiн угоди, роз’яснення їм їхнiх прав, значення та наслiдкiв здiйснення дiй 

спрямовується на захист прав усiх сторiн угоди. Ця дiяльнiсть нотарiату дає 

можливiсть суб’єктам права уникнути звернення до суду за захистом своїх 

прав. Таку роль нотарiат виконує не лише у сферi цивiльного обороту, а й в 

iнших сферах. У зв’язку з викладеним Л. Федорова наголошує, що викликає 

подив те, що, наприклад, Цивiльний кодекс Росiйської Федерацiї практично 
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виключив нотарiат iз форм i способiв захисту прав громадян, звузивши сферу 

дiяльностi нотарiальних органiв за рахунок розширення компетенцiї державної 

реєстрацiї [534, с. 147]. На думку авторiв цього документа, дiяльнiсть 

нотарiату в цiй частинi тягне додатковi витрати та не слугує надiйною 

гарантiєю захисту iнтересiв сторiн [64, с. 144]. 

Як орган попереджувального правосуддя нотарiус забезпечує примусове 

виконання зобов’язань без звернення до суду. Сьогоднi найбiльш ефективним 

i дiєвим засобом позасудового захисту цивiльних прав юридичних i фiзичних 

осiб є виконавчий напис, що вчиняється нотарiусами [139, с. 66-69]. 

Ю. Желiховська зазначає, що iнститут виконавчих написiв має тривалу 

iсторiю та належить до несудових форм захисту iнтересiв кредиторiв за 

безперечними зобов’язаннями, якi пiдтвердженi документами та не 

викликають жодних сумнiвiв у їх достовiрностi. Дiї, якi вчиняють нотарiальнi 

органи, забезпечують захист та охорону важливих прав та iнтересiв громадян 

та органiзацiй, пов’язаних iз їхньою дiяльнiстю, оскiльки стосуються їхнiх 

майнових прав i гарантують подальшу реалiзацiю iнших суттєвих прав 

громадян. Виконуючи функцiю контролю за законнiстю в цивiльному оборотi, 

нотарiат реалiзує своє друге завдання – змiцнення законностi та правопорядку. 

Вчиняючи певну нотарiальну дiю, нотарiус пiдтверджує цим законнiсть i 

достовiрнiсть такої нотарiальної дiї та запобiгає можливим у майбутньому 

порушенням прав та iнтересiв осiб, якi звернулись до нотарiуса чи посадової 

особи [137, с. 3]. 

О. Печений стверджує, що вчинення виконавчого напису є нотарiальною 

дiєю, спрямованою на надання документу юридичної сили. За юридичною 

природою виконавчий напис є розпорядженням нотарiуса про примусове 

виконання зобов’язання щодо сплати грошових сум або про передачу 

майна [291, с. 69]. Розкриваючи значення цiєї нотарiальної дiї, варто 

зауважити, що вчинення виконавчого напису є одним iз проявiв виконання 

нотарiатом завдань попереджувального правосуддя, яке дає можливiсть не 

доводити справу до суду шляхом усунення або зниження ймовiрностi 
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виникнення спорiв. Функцiя попереджувального правосуддя визнається як 

постулат дiяльностi європейського нотарiату [105, с. 66-69]. 

Л. Федорова пiдкреслює велике значення дiяльностi органiв нотарiату в 

забезпеченнi громадянам доступу до правосуддя та захистi їхнiх iнтересiв пiд 

час здiйснення судового розгляду й вирiшення справ (тобто коли вже 

вiдбулося звернення до правосуддя), наприклад, сприяючи повному й 

усебiчному дослiдженню обставин справи, оптимiзуючи процес доказування, 

полегшуючи та спрощуючи дiяльнiсть правосуддя. Безперечно, важливою для 

забезпечення права людини на правовий захист, зокрема й конституцiйного 

права громадян на судовий захист, є дiяльнiсть нотарiусiв щодо забезпечення 

доказiв. Нотарiат спроможний значно спростити й прискорити процес 

вирiшення справ судами, сприяти бiльш повному дослiдженню обставин 

справи, забезпечуючи тим самим конституцiйне право людини й громадянина 

на судовий захист. У сучасних умовах нотарiат у механiзмi реалiзацiї прав 

людини виконує особливу роль – роль квазiсудового органу юстицiї. 

Незалежне становище нотарiату здебiльшого вiдповiдає новiй якостi 

особистих свобод у сферi цивiльного обороту, що вимагають участi сильних 

посередникiв i захисникiв цих свобод, здатних протистояти тиску 

бюрократичного апарату на цi свободи. Нотарiальна дiяльнiсть являє собою 

незалежну, засновану на пiдпорядкуваннi права й закону управлiнську 

правоохоронну дiяльнiсть у сферi вiдносин, урегульованих нормами 

права [534, с. 146]. 

Сьогоднi практика свiдчить про необхiднiсть i доцiльнiсть розробки та 

прийняття Нотарiального процесуального кодексу України, який визначатиме 

процесуальну сторону вчинення нотарiальної дiї, правила нотарiального 

дiловодства, процесуальнi правила поведiнки нотарiуса та осiб, якi звернулися 

до нього за вчиненням нотарiальної дiї. 

Отже, хоча Конституцiя України не закрiплює правовий статус органiв 

нотарiату, проте ст. 59 Конституцiї України гарантує кожному право на 

отримання правової допомоги, що передбачає дiяльнiсть не лише органiв 
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державної влади, а нотарiату як iнституту громадянського суспiльства. 

Статтею 55 Конституцiї України закрiплюються гарантiї державного захисту 

прав i свобод людини й громадянина, якi втiлюються в створеннi рiзних 

механiзмiв їх захисту, у тому числi нотарiальнiй дiяльностi. Нотарiат входить 

у систему органiзацiйно-правових гарантiй прав людини та основних свобод. 

Практика ж сьогодення свiдчить про необхiднiсть i доцiльнiсть розробки та 

прийняття Нотарiального процесуального кодексу України. 

У спецiальнiй лiтературi залежно вiд повноважень i функцiй видiляються 

такi типи установ, якi займаються заохоченням та захистом прав людини: 

комiсiї з прав людини, уповноваженi/омбудсмени з прав людини 

(постомбудсмен iнститути), антидискримiнацiйнi омбудсмени/комiсiї, 

iнститути/центри з прав людини, консультативнi комiсiї з прав людини, 

комплекснi iнститути з прав людини. При цьому, як зазначає В. Чуксiна, 

спецiалiзованi правозахиснi iнститути з вузькою сферою компетенцiї 

(комiсiї/омбудсмени з прав дiтей, жiнок та iнших осiб) не вiдповiдають 

Паризьким принципам i не вважаються нацiональними установами, якi 

займаються заохоченням i захистом прав людини [555, с. 117]. 

Згiдно з Паризькими принципами нацiональна установа, яка займається 

заохоченням i захистом прав людини, виконує такi загальнi функцiї: 

 представляє уряду, парламенту та будь-якому iншому компетентному 

органу на консультативнiй основi, на прохання зацiкавлених органiв або в 

порядку здiйснення свого права розглядати будь-яке питання без звернення до 

вищої iнстанцiї, думки, рекомендацiї, пропозицiї й доповiдi з питань, що 

стосуються заохочення та захисту прав людини; нацiональна установа може 

прийняти рiшення про оприлюднення цих висновкiв, рекомендацiй, 

пропозицiй i доповiдей; 

 заохочує та забезпечує узгодження нацiонального законодавства, 

правил i практики з мiжнародними документами з прав людини, учасником 

яких є ця держава, а також їх ефективне здiйснення; 
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 сприяє ратифiкацiї вищезазначених документiв або приєднанню до 

них, забезпечує їх здiйснення; 

 бере участь у пiдготовцi доповiдей, якi держави повиннi подавати 

органам i комiтетам Органiзацiї Об’єднаних Нацiй, а також регiональним 

установам на виконання своїх договiрних зобов’язань, у разi необхiдностi 

висловлює свою думку iз цього питання, належним чином дотримуючись 

вимог до їх незалежностi; 

 спiвпрацює з Органiзацiєю Об’єднаних Нацiй та iншими 

органiзацiями системи ООН, регiональними установами й нацiональними 

установами iнших країн, компетентними в питаннях заохочення та захисту 

прав людини; 

 сприяє розробцi навчальних i дослiдницьких програм iз прав людини 

та бере участь у їх здiйсненнi в школах, унiверситетах i професiйних колах; 

 оприлюднює iнформацiю про становище в галузi прав людини та 

зусилля з боротьби проти всiх форм дискримiнацiї, особливо расової, за 

допомогою пiдвищення обiзнаностi громадськостi, зокрема й шляхом 

iнформування та просвiтницької дiяльностi, а також за допомогою 

використання всiх друкованих органiв. 

Комiсiї, якi мають квазiсудовi повноваження, здiйснюють не лише 

загальнi, а й додатковi функцiї. Згiдно з Паризькими принципами така 

нацiональна установа може бути уповноважена заслуховувати й розглядати 

скарги та заяви, що стосуються становища окремих осiб. Матерiали можуть 

передаватися їй окремими особами, їх представниками, третiми сторонами, 

неурядовими органiзацiями, асоцiацiями профспiлок або iншими 

представницькими органiзацiями. У цьому разi без шкоди для згаданих 

принципiв, що стосуються iнших повноважень комiсiй, покладенi на них 

функцiї можуть ґрунтуватись на таких принципах: 

а) досягнення взаємного врегулювання шляхом примирення, або (у 

встановлених законом межах) шляхом винесення обов’язкових рiшень, або (за 

необхiдностi) на основi конфiденцiйностi; 
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б) повiдомлення сторони, яка надала заяву, про її права, зокрема, про 

наявнi в її розпорядження засоби юридичного захисту, та сприяння 

отриманню доступу до них; 

в) заслуховування будь-яких скарг чи заяв або направлення їх будь-якому 

iншому компетентному органу в межах, встановлених законом; 

г) подання рекомендацiй компетентним органам, зокрема й шляхом 

пропозицiї поправок або змiн до законiв, правил та адмiнiстративної практики, 

особливо якщо вони є причиною труднощiв, з якими зiткнулись особи, якi 

подали заяви, з метою вiдстоювання їхнiх прав. 

Як уже зазначалося, ученi-конституцiоналiсти одностайнi в думцi, що 

конституцiї рiзних країн досить чiтко визначають систему органiв та осiб, якi 

повиннi захищати права й свободи людини та громадянина [217, с. 54]. 

Дослiджуючи конституцiйно-правовi гарантiї прав i свобод людини й 

громадянина, Т. Заворотченко обґрунтувала авторську концепцiю 

органiзацiйно-правових гарантiй цих прав i свобод, яку було взято за основу 

вченими-конституцiоналiстами пiд час проведення дослiдження правових 

вiдносин, що виникають у процесi забезпечення гарантiй прав людини й 

основних свобод [143, с. 10]. 

Т. Заворотченко класифiкує їх на двi групи. Першу групу утворюють 

органи – гаранти загальної компетенцiї, функцiями яких є, окрiм iншого, 

забезпечення гарантiй прав i свобод людини й громадянина. Другу групу 

складають органи – гаранти спецiальної компетенцiї, створенi спецiально для 

забезпечення гарантiй прав i свобод людини й громадянина (омбудсмен, суди 

загальної юрисдикцiї, Уповноважений у справах дотримання Конвенцiї про 

захист прав людини і основоположних свобод, Нацiональне бюро у справах 

дотримання Конвенцiї та iншi). У процесi своєї повсякденної дiяльностi у 

сферi правотворчостi, правозастосування, здiйснення заходiв процедурного, 

режимного, контрольного та iншого характеру цi органи повиннi створювати 

умови, за яких громадяни мали б можливiсть реалiзувати в життi закрiпленi в 

законодавствi права, свободи й обов’язки [143, с. 10]. 
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У результатi проведеного аналiзу таких типiв нацiональних установ, що 

займаються заохоченням i захистом прав людини, як омбудсмен та комiсiї з 

прав людини, В. Чуксiна пiдкреслює: «Дiяльнiсть комiсiй спрямована 

насамперед на охорону й попередження порушень прав людини, а iнститут 

уповноваженого орiєнтований переважно на захист i вiдновлення порушених 

прав» [556, с. 8]. 

З викладеними позицiями вчених-конституцiоналiстiв можна погодитись 

лише частково. Аргументами на пiдтвердження нашої незгоди можуть 

слугувати твердження, наведенi нижче. 

Так, 20 грудня 1993 р. як Додаток до резолюцiї № 48/134 Генеральної 

Асамблеї ООН були прийнятi Принципи, що стосуються статусу нацiональних 

установ, якi займаються заохоченням i захистом прав людини (Паризькi 

принципи) [310]. Це, на переконання В. Чуксiної, стимулювало масовiсть 

створення комiсiй iз прав людини. Сьогоднi поширення iнституту комiсiй iз 

прав людини на нацiональному та/або регiональному рiвнях характерне не 

лише для країн американського континенту, а й для багатьох розвинених країн 

Європи (Данiї, Iрландiї, Нiмеччини, Грецiї, Францiї, Люксембургу тощо), а 

також Австралiї [556, с. 11]. 

По-перше, коло суб’єктiв – носiїв прав i свобод безпiдставно звужено до 

громадян [112, с. 88-89]. Носiями цих прав i свобод є фiзичнi та юридичнi 

особи [132, с. 368]. 

По-друге, дiяльнiсть органiв – гарантiв прав людини й основних свобод 

спецiальної компетенцiї спрямована на забезпечення прав людини та основних 

свобод. Натомiсть офiцiйний захист цих прав i свобод є одним зi складових 

елементiв системи державно-юридичного забезпечення. Видом правової 

дiяльностi, спрямованої на здiйснення прав людини й основних свобод, є 

також захист цих прав i свобод, а не лише реалiзацiя. Саме ж поняття 

«забезпечення прав людини та основних свобод», на думку П. Рабiновича, 

складається з таких елементiв: 
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1) сприяння реалiзацiї прав i свобод (шляхом позитивного впливу на 

формування їх загальносоцiальних гарантiй); 

2) охорони прав i свобод людини (шляхом вжиття заходiв, зокрема 

юридичних, для попередження та профiлактики порушень прав i свобод); 

3) захисту прав i свобод людини (вiдновлення порушеного правомiрного 

стану, притягнення порушникiв до юридичної вiдповiдальностi) [334, с. 7]. 

Таким чином, «захист» та «охорона» прав людини й основних свобод є 

окремими елементами поняття «забезпечення прав людини та основних 

свобод», а не двома рiзними явищами. 

Насамперед з’ясуємо мiсце уповноваженого з прав людини як одного з 

видiв нацiональних установ, що займаються заохоченням i захистом прав 

людини, заснованого вiдповiдно до Паризьких принципiв, у системi 

органiзацiйно-правових гарантiй прав людини й основних свобод, а також 

права пiсля використання всiх нацiональних засобiв юридичного захисту 

звертатися за захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних 

судових установ або до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, членом 

чи учасником яких є Україна. 

Л. Лiпачева зауважує, що конституцiї рiзних країн досить чiтко 

визначають систему органiв та осiб, якi повиннi захищати права й свободи 

людини та громадянина [217, с. 54]. Найвищою органiзацiйно-правовою 

гарантiєю прав i свобод людини й громадянина є конституцiйний лад, 

заснований на неухильному дотриманнi конституцiї й законiв держави, 

приписах природного права та загальновизнаних принципах i нормах 

мiжнародного права, як переконує Т. Заворотченко. Дослiджуючи суспiльнi 

вiдносини, що виникають у процесi забезпечення гарантiй прав i свобод 

людини й громадянина, науковець видiляє такi елементи системи 

органiзацiйно-правових гарантiй цих прав i свобод, як держава, органи 

державної влади (парламент, омбудсмен, президент, конституцiйний суд), 

органи правосуддя, органи прокуратури, уряд та iншi центральнi органи 

державної виконавчої влади, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, органи мiсцевого 
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самоврядування, мiжнароднi органи й органiзацiї, членом чи учасником яких є 

держава, полiтичнi партiї, адвокатура, громадськi органiзацiї (молодiжнi, 

дитячi, релiгiйнi тощо), а також засоби масової iнформацiї [142, с. 10]. 

Таким чином, ученi-конституцiоналiсти згоднi, що омбудсмен є одним з 

елементiв системи органiзацiйно-правових гарантiй прав людини та основних 

свобод. 

У багатьох спецiальних наукових роботах, об’єктом дослiдження яких 

стали суспiльнi вiдносини, що виникають у процесi забезпечення гарантiй 

прав i свобод людини й громадянина, правознавцями взято за основу 

здiйснену Т. Заворотченко класифiкацiю конституцiйно-правових гарантiй цих 

прав i свобод на основi запропонованої вченою типологiї на двi групи. Першу 

групу складають органи – гаранти загальної компетенцiї, функцiями яких є, 

окрiм iншого, забезпечення гарантiй прав i свобод людини й громадянина. 

Другу ж групу утворюють органи – гаранти спецiальної компетенцiї, створенi 

спецiально для забезпечення гарантiй прав i свобод людини й громадянина 

(омбудсмен, суди загальної юрисдикцiї, Уповноважений у справах 

дотримання Конвенцiї про захист прав людини i основних свобод, 

Нацiональне бюро у справах дотримання Конвенцiї тощо). У процесi своєї 

повсякденної дiяльностi у сферi правотворчостi, правозастосування, 

здiйснення заходiв процедурного, режимного, контрольного та iншого 

характеру цi органи повиннi створювати умови, за яких громадяни матимуть 

можливiсть реалiзувати закрiпленi в законодавствi права, свободи й 

обов’язки [142, с. 10]. У свою чергу В. Чуксiна пiдкреслює, що «iнститут 

уповноваженого переважно орiєнтований на захист i вiдновлення порушених 

прав» [287, с. 8]. 

З низкою викладених думок учених-конституцiоналiстiв можна 

погодитись частково, причини чого варто пояснити. 

По-перше, зазначаючи, що в процесi своєї повсякденної дiяльностi у 

сферi правотворчостi, правозастосування, здiйснення заходiв процедурного, 

режимного, контрольного та iншого характеру цi органи повиннi створювати 
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умови, за яких громадяни матимуть можливiсть реалiзувати закрiпленi в 

законодавствi права, свободи й обов’язки, науковцi безпiдставно звужують коло 

суб’єктiв – носiїв прав i свобод виключно до громадян держави [94, с. 88-89]. 

Поняття «права людини» та «права громадянина» близькi за природою й 

змiстом, проте не збiгаються. У першому випадку мова йде про права, 

пов’язанi iз самою людською iстотою, її iснуванням i розвитком. Людина (як 

суб’єкт прав i свобод) у цьому розумiннi виступає переважно як фiзична 

особа. Натомiсть права громадянина пов’язанi зi сферою вiдносин людини iз 

суспiльством, державою, їх iнституцiями. Основу цього виду прав становить 

приналежнiсть людини до держави, громадянином якої вона є. Водночас, 

розмiрковуючи про права людини й громадянина, варто враховувати, що їх 

розподiл на права людини та права громадянина не має абсолютного значення, 

оскiльки на пiдставi досягнення згоди мiж державами деякi громадянськi 

права можуть поширюватись на громадян iншої держави – суб’єктiв 

укладених мiж державами договорiв [112, с. 105]. Носiями прав людини й 

основних свобод є фiзичнi та юридичнi особи [132, с. 368]. 

По-друге, дiяльнiсть органiв – гарантiв прав людини й основних свобод 

спецiальної компетенцiї спрямована на забезпечення цих прав i свобод. 

Офiцiйно ж захист цих прав i свобод є одним зi складових елементiв системи 

державно-юридичного їх забезпечення. Видом правової дiяльностi, 

спрямованої на здiйснення прав людини та основних свобод, є не лише 

реалiзацiя цих прав i свобод, а й їх захист. 

Пiдхiд до розумiння охорони прав людини й основних свобод та їх 

захисту як двох рiзних явищ у юридичнiй практицi брався за основу в багатьох 

дослiдженнях. Фундамент такого розумiння зазначених правових явищ було 

закладено в дисертацiї ї Б. Тихонової «Суб’єктивнi права радянських 

громадян, їх охорона та захист» [516, с. 11-15]. У подальшому вченими-

правознавцями аргументовано пiдхiд до розумiння «захисту» й «охорони» 

прав людини та основних свобод як окремих елементiв поняття «забезпечення 

прав людини й основних свобод» – державної дiяльностi щодо створення умов 
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для здiйснення прав людини та основних свобод [334; 262, с. 21]. Таким 

чином, за своїм змiстом вони вужчi, нiж поняття «забезпечення прав людини й 

основних свобод». 

Подiляючи погляд П. Рабiновича на поняття «забезпечення прав людини 

та основних свобод», акцентуємо увагу на тому, що воно складається з таких 

елементiв: 1) сприяння реалiзацiї прав i свобод (шляхом позитивного впливу 

на формування їх загальносоцiальних гарантiй); 2) охорони прав i свобод 

людини (шляхом вжиття заходiв, зокрема юридичних, для попередження та 

профiлактики порушень прав i свобод); 3) захисту прав i свобод людини 

(вiдновлення порушеного правомiрного стану, притягнення порушникiв до 

юридичної вiдповiдальностi) [334, с. 7]. 

Викладене дає пiдстави для висновку, що «захист» та «охорона» прав 

людини й основних свобод є не двома рiзними явищами, а окремими 

елементами поняття «забезпечення прав людини та основних свобод». 

По-третє, дiяльнiсть омбудсмена не зводиться до ситуацiй, коли 

суб’єктивне юридичне право особи вже порушено, оскiльки сам державно-

юридичний захист суб’єктивного юридичного права особи або основних 

свобод передбачає можливiсть застосування не лише такого виду державного 

примусу, як вiдновлення вже порушеного права, а й двох таких його видiв, як 

попередження та припинення порушення [287, с. 33]. Додатковим аргументом 

на пiдтвердження сказаного є рiшення Європейського суду з прав людини, у 

яких мiститься вимога про наявнiсть у державi превентивних i 

припинювальних засобiв захисту. 

Наприклад, у рiшеннi в справi «Кудла проти Польщi» вiд 26 жовтня 

2000 р. [394] Суд зазначив, що влада Польщi стверджувала не те, що був 

певний засiб правового захисту, за допомогою якого заявник мiг оскаржити 

термiн провадження в його справi, а те, що сукупнiсть декiлькох засобiв 

правового захисту задовольняла вимогам ст. 13 Конвенцiї. Однак уряд 

держави не вказав, чи мiг заявник отримати компенсацiю (превентивну або 

компенсаторну), i якщо так, то яким чином, якби вiн вдався до зазначених 



373 
 

засобiв правового захисту (параграф 146). Поняття «ефективнiсть засобу 

юридичного захисту» за змiстом ст. 13 Конвенцiї про захист прав людини і 

основоположних свобод не залежить вiд визначеностi сприятливого для 

заявника результату. Так само «орган», зазначений у цiй нормi, необов’язково 

має бути судовим; проте якщо вiн не є судовим, його повноваження й наданi 

ним гарантiї мають iстотне значення пiд час визначення того, чи є ефективним 

цей засiб правового захисту. Крiм того, навiть якщо певний засiб правового 

захисту не вiдповiдає вимогам ст. 13 Конвенцiї в повному обсязi, їм може 

вiдповiдати сукупнiсть передбачених нацiональним законодавством засобiв 

(серед iнших джерел – постанова Європейського суду в справах «Сiльвер та 

iншi проти Сполученого Королiвства» вiд 25 березня 1983 р. [418], «Чахал 

проти Сполученого Королiвства» вiд 15 листопада 1996 р. [433]). 

Європейському суду з прав людини залишалося визначити, чи були 

доступнi заявнику вiдповiдно до нацiонального законодавства засоби 

юридичного захисту строку розгляду його справи «ефективними», щоб 

попередити чи запобiгти передбачуваному порушенню або надати адекватну 

компенсацiю за будь-яке вже вчинене порушення. Насамперед ЄСПЛ 

зазначив, що влада Польщi стверджувала не те, що був певний засiб правового 

захисту, за допомогою якого заявник мiг оскаржити термiн провадження в 

його справi, а те, що сукупнiсть декiлькох засобiв правового захисту 

задовольняла вимогам ст. 13 Конвенцiї. Однак уряд держави не вказав, чи мiг 

заявник отримати компенсацiю (превентивну або компенсаторну), i якщо так, 

то яким чином, якби вiн вдався до зазначених засобiв правового захисту. 

Влада Польщi не пояснила, як будь-який окремий засiб правового захисту чи 

сукупнiсть таких засобiв могли прискорити розгляд справи заявника або 

надати йому адекватну компенсацiю за затримки, якi вже вiдбулися. Також 

влада Польщi не навела жодного прикладу з нацiональної практики, яка 

пiдтверджує, що за допомогою зазначених засобiв правового захисту заявник 

мiг отримати таку компенсацiю (параграфи 157–159). 
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У рiшеннях у справах проти Iталiї Суд ухвалював, що заявники щодо 

тривалостi провадження повиннi були використовувати засiб правового 

захисту, введений законом (Рinto Асt), незважаючи на те, що вiн набув 

чинностi вже пiсля того, як їх скарги були поданi до Суду (наприклад, рiшення 

в справi «Джакометтi та iншi проти Iталiї» вiд 8 листопада 2001 р. [379]). 

Аналогiчне рiшення було прийнято Судом у справах, поданих проти Хорватiї 

та Словаччини, пiсля вступу в силу конституцiйної поправки, що дозволяє 

конституцiйному суду надавати вiдшкодування як превентивного, так i 

компенсацiйного характеру особам, якi скаржаться на надмiрнi затримки в 

судовому провадженнi (наприклад, справи «Ноґолiка проти Хорватiї» вiд 

5 вересня 2002 р. [405], «Андрасiк, Церман, Бедака, Лахманн, Коцур, 

Дубравiцькiй i Бразда проти Словаччини» вiд 22 жовтня 2002 р.) [360]. 

У справi «Джабарi проти Туреччини» вiд 11 липня 2000 р. мiститься 

вимога Суду щодо наявностi в державi превентивних засобiв захисту. Так, 

посилаючись на положення ст. 125 Конституцiї Турецької Республiки, влада 

Туреччини стверджувала, що турецькi суди уповноваженi припиняти дiю акта 

органу виконавчої влади, якщо цей акт може мати непоправнi наслiдки для 

заявника або якщо цей акт очевидно має протизаконний характер. Бiльше 

того, апеляцiї на рiшення адмiнiстративних судiв можуть бути спрямованi до 

Державної Ради (параграф 46). Європейський суд iз прав людини заявив, що 

влада не провела жодної оцiнки тверджень заявницi про ризик, якому вона 

могла пiддатися пiд час висилки в Iран. Вiдмову розглядати клопотання про 

надання притулку у зв’язку з недотриманням процесуальних формальностей 

не могло бути оскаржено. Щодо твердження уряду Туреччини, що заявниця 

могла оскаржити законнiсть рiшення про її депортацiю шляхом реалiзацiї 

процедури перегляду цього рiшення в судовому порядку, Європейський суд iз 

прав людини зазначив, що це звернення не дало б змогу нi призупинити 

виконання рiшення про висилку, нi розглянути її скаргу про можливий ризик 

для неї. Суд, враховуючи незворотнiй характер шкоди, яка може бути 

заподiяна, якщо до заявницi дiйсно будуть застосованi катування чи жорстоке 
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поводження, а також важливiсть, яку Суд надає ст. 3, зазначив, що поняття 

ефективного засобу юридичного захисту вiдповiдно до ст. 13 Конвенцiї 

вимагає незалежного й ретельного розгляду заяви про те, що iснують 

обґрунтованi побоювання наразитися на ризик звернення, що суперечать 

нормам ст. 3, i можливостi призупинення виконання оскаржуваного заходу. 

Оскiльки в цiй справi Адмiнiстративний суд м. Анкари не надав заявницi будь-

якого захисту, ЄСПЛ дiйшов висновку, що судовi засоби захисту, на якi 

посилалася влади Туреччини, не задовольняють вимогам ст. 13 (параграфи 49–

50). 

У рiшеннi в справi «Мерiт проти України» вiд 30 березня 2004 р. [400] 

мiститься вимога Європейського суду з прав людини щодо наявностi 

припинювальних засобiв захисту. Так, у рiшеннi в цiй справi Суд визнав, що 

не було достатньою мiрою встановлено, що звернення до засобiв, 

запропонованих урядом, змогло б забезпечити заявнику вiдшкодування у 

зв’язку зi скаргами на надмiрну тривалiсть провадження в його справi. Крiм 

того, Суд дiйшов висновку, що ця справа вiдрiзняється вiд справ про 

тривалiсть провадження проти Iталiї (та аналогiчних справ проти Словаччини 

й Хорватiї), у яких можна було очiкувати, що заявники скористаються засобом 

правового захисту, введеним Законом Пiнто, пiсля того як вони подали свої 

заяви до Суду, оскiльки засiб правового захисту, вказаний у Законi Пiнто, 

задовольняє критерiям п. 1 ст. 35 Конвенцiї щодо його ефективностi й 

доступностi (параграф 66). Суд також зазначив, що засоби правового захисту, 

згаданi в названих справах, розрахованi конкретно на надання вiдшкодування 

у випадках скарг щодо тривалостi провадження. Суд нагадав, що засiб 

правового захисту є «ефективним», якщо ним можна скористатись або для 

прискорення винесення рiшення судом, який розглядає справу, або для 

забезпечення заявнику належного вiдшкодування за затримки, якi вже мали 

мiсце (параграф 78). 

Аналiз обсягу контрольних повноважень омбудсменiв щодо рiзних 

органiв та осiб дав змогу Ф. Удичак класифiкувати омбудсменiв за цим 
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критерiєм на декiлька груп. До першої групи належать омбудсмени, якi 

здiйснюють свої повноваження щодо державних органiв, що належать рiзним 

гiлкам влади (Швецiя, Фiнляндiя, Польща). У цих країнах функцiї омбудсмена 

поширюються не лише на дiяльнiсть органiв виконавчої влади, а й на 

дiяльнiсть судової системи, виправних установ, мунiципальних органiв тощо. 

До другої групи входять омбудсмени (i їх бiльшiсть), повноваження яких 

поширюються лише на органи виконавчої влади. До таких держав належать 

бiльшiсть країн СНД й Балтiї, якi заснували пост омбудсмена та надiлили його 

бiльш широкими повноваженнями. До третьої групи належать омбудсмени, 

сфера контролю яких не лише охоплює державнi органи, а й поширюється на 

недержавнi структури. Крiм того, у кожнiй iз цих груп є низка виняткiв у сферi 

компетенцiї [525, с. 362]. 

Водночас не всi уповноваженi з прав людини заснованi вiдповiдно до 

Паризьких принципiв. В. Чуксiна зазначає: «Спецiалiзованi правозахиснi 

iнститути з вузькою сферою компетенцiї <…> омбудсмени з прав дiтей, жiнок 

тощо не вiдповiдають Паризьким принципам i не вважаються нацiональною 

установою, що займається заохоченням i захистом прав 

людини» [555, с. 117; 545]. 

Отже, iнститути омбудсмена, якi не вiдповiдають Паризьким принципам, 

не можуть здiйснювати функцiї й повноваження, передбаченi Резолюцiєю 

Генеральної Асамблеї ООН «Нацiональнi установи, що займаються 

заохоченням i захистом прав людини» та Резолюцiєю Ради з прав людини 

ООН «Нацiональнi установи, що займаються заохоченням i захистом прав 

людини». 

У результатi проведеного аналiзу двох видiв органiв – гарантiв прав 

людини й основних свобод спецiальної компетенцiї (омбудсмена та комiсiй) 

В. Чуксiна доходить висновку, що критерiй їх розмежування полягає в їх дiї на 

рiзних стадiях застосування юридичних гарантiй прав [556, с. 8]. Дiяльнiсть 

комiсiй, як пiдкреслює вчений, спрямовується насамперед на охорону й 

попередження порушень прав людини. 
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З такою думкою можна погодитись лише частково. Аргументами на 

пiдтвердження нашої незгоди можуть послужити наведенi далi твердження. 

Критерiєм вiдмежування дiяльностi нацiональних установ, що 

займаються заохоченням i захистом прав людини, вiд iнших органiв – гарантiв 

прав людини й основних свобод спецiальної компетенцiї є не стадiя 

застосування юридичних гарантiй прав, не сам факт порушення або 

непорушення права людини чи основних свобод, а можливiсть застосування 

будь-якого виду державного примусу в процесi вирiшення правового спору, 

тобто в процесi юрисдикцiйної дiяльностi: вiдновлення вже порушеного права, 

юридична вiдповiдальнiсть, попередження, припинення. Тобто застосування 

видiв державного примусу постiйно супроводжує юрисдикцiйну дiяльнiсть. 

При цьому за основу взято поширену серед учених-конституцiоналiстiв 

позицiю, згiдно з якою юрисдикцiйною є така правозастосовна дiяльнiсть, яка 

спрямована на вирiшення не будь-яких правових питань, а тiльки правових 

спорiв у сферi приватного й публiчного права [288]. 

Згiдно з Паризькими принципами нацiональна установа, що займається 

заохоченням i захистом прав людини, виконує такi загальнi функцiї: 

 представляє уряду, парламенту та будь-якому iншому компетентному 

органу на консультативнiй основi, на прохання зацiкавлених органiв або в 

порядку здiйснення свого права розглядати будь-яке питання без звернення до 

вищої iнстанцiї, думки, рекомендацiї, пропозицiї й доповiдi з питань, що 

стосуються заохочення та захисту прав людини; нацiональна установа може 

прийняти рiшення про оприлюднення цих висновкiв, рекомендацiй, 

пропозицiй i доповiдей; 

 заохочує та забезпечує узгодження нацiонального законодавства, 

правил i практики з мiжнародними документами з прав людини, учасником 

яких є ця держава, а також їх ефективне здiйснення; 

 сприяє ратифiкацiї вищезазначених документiв або приєднанню до 

них, забезпечує їх здiйснення; 
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 бере участь у пiдготовцi доповiдей, якi держави повиннi подавати 

органам i комiтетам Органiзацiї Об’єднаних Нацiй, а також регiональним 

установам на виконання своїх договiрних зобов’язань, у разi необхiдностi 

висловлює свою думку iз цього питання, належним чином дотримуючись 

вимог до їх незалежностi; 

 спiвпрацює з Органiзацiєю Об’єднаних Нацiй та iншими 

органiзацiями системи ООН, регiональними установами й нацiональними 

установами iнших країн, компетентними в питаннях заохочення та захисту 

прав людини; 

 сприяє розробцi навчальних i дослiдницьких програм iз прав людини 

та бере участь у їх здiйсненнi в школах, унiверситетах i професiйних колах; 

 оприлюднює iнформацiю про становище в галузi прав людини та 

зусилля з боротьби проти всiх форм дискримiнацiї, особливо расової, за 

допомогою пiдвищення обiзнаностi громадськостi, зокрема й шляхом 

iнформування та просвiтницької дiяльностi, а також за допомогою 

використання всiх друкованих органiв. 

Таким чином, комiсiї з прав людини, створенi вiдповiдно до Паризьких 

принципiв, здiйснюють державно-юридичну правозастосовну дiяльнiсть, яка 

не є юрисдикцiйною. Дiяльнiсть цих комiсiй спрямовується на захист прав 

людини, проте є не юрисдикцiйною. 

У юридичнiй лiтературi визнано, що важливе мiсце в механiзмi 

несудового захисту прав i свобод людини й громадянина посiдає 

парламентський контроль за виконавчою владою як особлива форма 

зовнiшнього контролю. Вiдомий французький учений Б. Шантебу вважає, що 

контрольна функцiя англiйського парламенту iсторично слугувала основою 

виникнення законодавчої функцiї. В. Мелехiн справедливо зазначає, що 

парламент або його комiсiї, виконуючи контрольну функцiю, стежать за тим, 

якою мiрою виконавча влада дотримується законiв, що стосуються прав 

особистостi, а також наскiльки вдалося досягти поставленої законодавцем 

мети. У зарубiжнiй практицi втручання членiв парламенту як засiб захисту 
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прав i свобод людини й громадянина має рiзнi форми, наприклад 

парламентського запиту, створення постiйної чи тимчасової парламентської 

комiсiї, парламентського розслiдування, проведення дебатiв iз питань, 

пов’язаних iз забезпеченням певного права або у зв’язку з грубими чи 

масовими порушеннями прав. Однак основною функцiєю парламенту є 

законотворчiсть, що саме визначає його роль у механiзмi несудового захисту 

прав людини [239, с. 111]. 

Таким чином, як зазначає В. Мелехiн, хоча парламентський контроль 

деякою мiрою компенсує недолiки адмiнiстративних процедур i способiв 

захисту прав громадян, проте можливостi правозахисної функцiї парламенту 

не абсолютнi та обмеженi суворими правилами (контрольними 

повноваженнями, правилами конструювання законiв, заборонами на 

втручання в кримiнально-процесуальну, судову дiяльнiсть тощо), часто 

закрiпленими в конституцiї [239, с. 18-19]. 

Омбудсмен може застосовувати тiльки заходи, спрямованi на 

прискорення, пiдвищення ефективностi правозахисної дiяльностi iнших 

органiв, компетенцiєю яких уже є прийняття обов’язкового рiшення з 

можливiстю застосування державного примусу [287, с. 46]. Омбудсмен не 

може розглядати справу по сутi та закiнчити цей розгляд прийняттям 

обов’язкового для виконання рiшення про застосування ефективного засобу 

захисту. Додатковим аргументом на пiдтвердження сказаного є рiшення 

Європейського суду з прав людини. 

Так, у рiшеннi в справi «Сiлвер та iншi проти Сполученого Королiвства» 

вiд 25 березня 1983 р., аналiзуючи компетенцiю омбудсмена, Суд зазначає, що 

цей орган не має повноважень приймати обов’язковi для виконання рiшення 

про призначення вiдшкодування (параграфи 115, 54). 

Таким чином, омбудсмен як нацiональний iнститут, який займається 

заохоченням i захистом прав людини, створений вiдповiдно до Паризьких 

принципiв, застосовує такi види примусу, як попередження або припинення, 

без юрисдикцiйної дiяльностi. 
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Отже, хоча функцiонування iнституту омбудсмена, створеного вiдповiдно 

до Паризьких принципiв, спрямовується на захист прав людини, вiн здiйснює 

правову охорону суб’єктивних прав кожного та основних свобод. 

Як вже зазначалося, Комiсiї, якi мають квазiсудовi повноваження, 

здiйснюють не лише загальнi, а й додатковi функцiї. Згiдно з Паризькими 

принципами ця нацiональна установа може бути уповноважена заслуховувати 

й розглядати скарги та заяви, що стосуються становища окремих осiб. 

Матерiали можуть передаватись їй окремими особами, їх представниками, 

третiми сторонами, неурядовими органiзацiями, асоцiацiями профспiлок або 

будь-якими iншими представницькими органiзацiями. У цьому разi без шкоди 

для вищевикладених принципiв, що стосуються iнших повноважень комiсiй, 

покладенi на них функцiї можуть ґрунтуватись на таких принципах: 

досягнення взаємного врегулювання шляхом примирення, або (у встановлених 

законом межах) шляхом винесення обов’язкових рiшень, або (за необхiдностi) 

на основi конфiденцiйностi; повiдомлення сторони, яка надала заяву, про її 

права, зокрема, про наявнi в її розпорядженнi засоби юридичного захисту, а 

також сприяння отриманню доступу до них; заслуховування будь-яких скарг 

чи заяв або направлення їх будь-якому iншому компетентному органу в 

межах, встановлених законом; подання рекомендацiй компетентним органам, 

зокрема й шляхом пропозицiї поправок або змiн до законiв, правил та 

адмiнiстративної практики, особливо якщо вони є причиною труднощiв, з 

якими зiткнулися особи, якi подали заяви, з метою вiдстоювання їхнiх прав. 

Таким чином, Комiсiя з прав людини, створена вiдповiдно до Паризьких 

принципiв, здiйснює дiяльнiсть, у якiй не вирiшується правовий спiр. Ця 

дiяльнiсть є неюрисдикцiйною правозастосовною дiяльнiстю щодо 

попередження чи припинення порушень прав людини та/або основних свобод. 

Оскiльки комiсiя є некомпетентною нацiональною установою, створеною 

вiдповiдно до Паризьких принципiв, яка займається заохоченням i захистом 

прав людини та не застосовує примус у процесi своєї неюрисдикцiйної 

правозастосовної дiяльностi щодо попередження й припинення порушень прав 
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людини або основних свобод, вона здiйснює державно-юридичну охорону 

прав людини й основних свобод. 

Таким чином, серед органiв – гарантiв прав людини й основних свобод 

спецiальної компетенцiї iснують такi, що мають юрисдикцiйнi повноваження, 

та такi, що не мають цих повноважень. Органи – гаранти спецiальної 

компетенцiї, що мають юрисдикцiйнi повноваження, здiйснюють державно-

юридичний захист прав людини й основних свобод (наприклад, суди загальної 

юрисдикцiї). Органи, у яких юрисдикцiйнi повноваження вiдсутнi, здiйснюють 

державно-правову охорону. 

Оскiльки комiсiя має такi специфiчнi ознаки, як вiдсутнiсть 

юрисдикцiйних повноважень, вона здiйснює правову охорону прав людини й 

основних свобод. Це дає можливiсть вiдокремити її вiд iнших органiв – 

гарантiв спецiальної компетенцiї, якi мають таку специфiчну ознаку, як 

наявнiсть юрисдикцiйних повноважень, i здiйснюють правовий захист прав 

людини й основних свобод. 

Iнше актуальне питання, що потребує дослiдження в контекстi 

органiзацiйно-правових гарантiй реалiзацiї конституцiйного права пiсля 

використання всiх нацiональних засобiв юридичного захисту звертатися за 

захистом своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ або 

до вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй, членом чи учасником яких є 

Україна, полягає у виявленнi того, чи є нацiональнi установи, створенi 

вiдповiдно до Паризьких принципiв, якi займаються заохоченням i захистом 

прав людини, внутрiшнiми ефективними засобами юридичного захисту, що 

пiдлягають вичерпанню пiд час звернення кожного до Європейського суду з 

прав людини. 

Згiдно зi ст. 13 Конвенцiї про захист прав людини і основоположних 

свобод кожен, чиї права й свободи, визнанi в цiй конвенцiї, порушуються, має 

право на ефективний засiб правового захисту в нацiональному органi, навiть якщо 

таке порушення було вчинене особами, якi дiяли як офiцiйнi. Європейський суд iз 

прав людини може брати справу до розгляду лише пiсля того, як було вичерпано 
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всi внутрiшнi засоби правового захисту, як це передбачено загальновизнаними 

нормами мiжнародного права (ст. 35 Конвенцiї про захист прав людини і 

основоположних свобод) [5; 299; 302; 303]. 

Вимога про необхiднiсть використання заявником внутрiшнiх засобiв 

юридичного захисту до звернення в Суд є важливим аспектом механiзму 

захисту, встановленого Конвенцiєю, яка має субсидiарний характер щодо 

нацiональної системи захисту прав людини (параграф 65 рiшення ЄСПЛ у 

справi «Акдивар та iншi проти Туреччини» вiд 16 вересня 1996 р. [359], 

рiшення в справi «А, B аnd С проти Iрландiї» вiд 16 грудня 2010 р. [356]). Для 

цього ст. 35 параграфа 1 Конвенцiї дає нацiональним органам можливiсть 

запобiгти або виправити передбачуванi порушення Конвенцiї, насамперед 

шляхом судового захисту, перш нiж цi заяви будуть поданi до Суду. Однак 

повиннi бути вичерпанi лише тi засоби, якi є ефективними й доступними в 

теорiї та на практицi в розглянутий перiод часу. Зокрема, кошти повиннi 

забезпечити вiдшкодування шкоди заявнику та мати розумнi шанси на успiх 

(параграф 71 рiшення в справi «Скоппола проти Iталiї» вiд 17 вересня 

2009 р. [423]). 

При цьому в пiлотних рiшеннях у справах проти України Європейський 

суд iз прав людини зазначає, що порушення ст. 13 Конвенцiї є 

систематичними, не були викликанi окремими випадками, не пов’язувались iз 

певним поворотом подiй, а були результатом недолiкiв як у нормативно-

правовому врегулюваннi, так i в адмiнiстративнiй дiяльностi нацiональних 

органiв влади, що стосуються їхнiх зобов’язань за ст. 13 Конвенцiї [13; 120]. 

У рiшеннi в справi «Кудла проти Польщi» вiд 26 жовтня 2000 р. [394] 

Європейський суд iз прав людини зазначає: «Загальновизнано, що надаваний 

ст. 13 Конвенцiї захист не є абсолютним. Контекст, у якому вiдбувається 

передбачуване порушення (або група порушень), може обмежувати коло 

потенцiйних засобiв юридичного захисту. За цих обставин ст. 13 Конвенцiї не 

вважається непридатною, а вмiщена в нiй вимога про наявнiсть «ефективного 

засобу юридичного захисту» має тлумачитись у тому сенсi, що держава-
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вiдповiдач повинна створювати такi засоби юридичного захисту, якi будуть 

настiльки ефективними, наскiльки це можливо з урахуванням обмежень, 

наявних пiд час звернення до цих засобiв». Європейський суд iз прав людини 

добре обiзнаний про допомiжний характер своєї ролi та про те, що об’єкт i 

мета, якi лежать в основi Конвенцiї, як вони викладенi в ст. 1 Конвенцiї 

(«Високi Договiрнi Сторони повиннi забезпечити права й свободи кожного, 

хто перебуває пiд їх юрисдикцiєю»), будуть пiдiрванi нарiвнi з його власною 

здатнiстю до функцiонування, якщо не заохочувати заявникiв до використання 

наявних у розпорядженнi їхньої держави коштiв за отримання доступної 

компенсацiї (постанова ЄСПЛ у справi «B. L. проти Сполученого 

Королiвства»). Правило про вичерпання внутрiшньодержавних засобiв 

правового захисту, згадане в п. 1 ст. 35 Конвенцiї, таким чином, зобов’язує 

заявникiв використовувати спочатку тi засоби захисту, якi зазвичай доступнi 

їм i достатнi у внутрiшньодержавнiй правовiй системi та дадуть змогу 

отримати компенсацiю за заявленi порушення. Наявнiсть подiбних засобiв 

правового захисту має бути достатньо точною як на практицi, так i в теорiї, за 

їх вiдсутностi вони будуть позбавленi необхiдної доступностi й ефективностi 

(параграфи 65–67 рiшення ЄСПЛ у справi «Акдивар та iншi проти 

Туреччини», рiшення в справi «Аксой проти Туреччини»). 

За змiстом ст. 13 Конвенцiї про захист прав людини i основоположних 

свобод ефективнiсть засобiв правового захисту не залежить вiд визначеностi 

сприятливого для заявника результату. Так само «орган», зазначений у цiй 

нормi, необов’язково має бути судовим; проте якщо вiн не є судовим, його 

повноваження й наданi ним гарантiї мають iстотне значення пiд час 

визначення того, чи є ефективним цей засiб правового захисту. Крiм того, 

навiть якщо який-небудь засiб правового захисту не вiдповiдає вимогам ст. 13 

Конвенцiї в повному обсязi, їм може вiдповiдати сукупнiсть передбачених 

нацiональним законодавством коштiв (рiшення Європейського суду з прав 

людини в справах «Сiлвер та iншi проти Сполученого Королiвства» вiд 25 
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березня 1983 р., «Чахал проти Сполученого Королiвства» вiд 15 листопада 

1996 р. [433]). 

У рiшеннi в справi «Серинг проти Сполученого Королiвства» вiд 7 липня 

1989 р. [420] Європейський суд iз прав людини пiдкреслює, що ст. 13 

Конвенцiї гарантує право на отримання правового захисту на нацiональному 

рiвнi для реального забезпечення прав i свобод, передбачених Конвенцiєю, 

незалежно вiд того, у якiй правовiй формi вони забезпечуються в нацiональнiй 

правовiй системi. Таким чином, ст. 13 Конвенцiї вимагає наявностi таких 

внутрiшнiх засобiв, якi дають змогу компетентному «державному органу» як 

розглядати по сутi скаргу на вiдповiдне порушення Конвенцiї, так i надавати 

вiдповiдний захист. 

У спецiальнiй лiтературi залежно вiд повноважень i функцiй видiляються 

такi типи установ, якi займаються заохоченням i захистом прав людини: 

комiсiї з прав людини, уповноваженi/омбудсмени з прав людини 

(постомбудсмен iнститути), антидискримiнацiйнi омбудсмени/комiсiї, 

iнститути/центри з прав людини, консультативнi комiсiї з прав людини, 

комплекснi iнститути з прав людини. При цьому, як вважає В. Чуксiна, 

спецiалiзованi правозахиснi iнститути з вузькою сферою компетенцiї 

(комiсiї/омбудсмени з прав дiтей, жiнок та iнших осiб) не вiдповiдають 

Паризьким принципам i не вважаються нацiональною установою, яка 

займається заохоченням i захистом прав людини [556, с. 8]. 

У рiшеннi ЄСПЛ у справi «Чахал проти Сполученого Королiвства» вiд 

15 листопада 1996 р. Суд зазначив, що ст. 13 Конвенцiї гарантує на 

нацiональному рiвнi ефективнi правовi засоби для здiйснення прав i свобод, 

передбачених Конвенцiєю, незалежно вiд того, яким чином вони виражаються 

в правовiй системi тiєї чи iншої країни. Крiм того, Суд зазначає, що за деяких 

обставин вимоги ст. 13 Конвенцiї можуть забезпечуватись усiєю сукупнiстю 

коштiв, що передбачаються нацiональним правом. 

У рiшеннi в справi «Сiлвер та iншi проти Сполученого Королiвства» вiд 

25 березня 1983 р., аналiзуючи компетенцiї омбудсмена, Суд зазначає, що цей 
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орган не має повноважень приймати обов’язковi для виконання рiшення про 

призначення вiдшкодування (параграфи 115, 54). 

У рiшеннi в справi «Олександр Макаров проти Росiї» вiд 12 березня 

2009 р. [407] ЄСПЛ зазначає насамперед, що як загальне правило звернення до 

уповноваженого з прав людини не може вважатись ефективним засобом 

правового захисту, як того вимагає норма Конвенцiї (рiшення Європейського 

суду з прав людини в справi «Лентинен проти Фiнляндiї» вiд 14 жовтня 

1999 р., заява № 39076/97; з необхiдними змiнами – параграфи 80–84 

постанови ЄСПЛ у справi «Леандер проти Швецiї» вiд 26 березня 1987 р.; 

рiшення Комiсiї з прав людини в справi «Монсьон проти Францiї» вiд 14 

травня 1987 р., скарга № 11192/84). Європейський суд iз прав людини не 

бачить пiдстав для iншого висновку в цiй справi. Вiн нагадує: для того щоб 

засiб правового захисту вважався ефективним, вiн повинен мати можливiсть 

забезпечити вiдшкодування у зв’язку зi скаргою. Це означає, що пiд час 

визначення ефективностi засобiв правового захисту мають враховуватись 

повноваження й процесуальнi гарантiї органу, на який посилається влада як на 

засiб правового захисту. Сторонами не оспорюється, що уповноважений iз 

прав людини не мав повноважень для прийняття рiшення, яке має обов’язкову 

силу. Вiдповiдно, Європейський суд iз прав людини вважає, що звернення до 

уповноваженого з прав людини, органу, який мiг тiльки здiйснювати 

спостереження за управлiнням установами тримання пiд вартою, не може 

становити ефективний засiб правового захисту в значеннi ст. 35 Конвенцiї. 

Т. Пашук пiдкреслює, що в рiшеннях у справах «Егмез проти Кiпру» та 

«Денизси та iншi проти Кiпру» Суд вказав, що з огляду на його прецедентне 

право скарга до омбудсмена не може бути в принципi вiднесена до 

нацiональних засобiв захисту, якi мають бути вичерпанi згiдно зi ст. 35 

Конвенцiї перед зверненням до Суду [286, с. 246-257]. 

Таким чином, створенi вiдповiдно до Паризьких принципiв нацiональнi 

установи, якi займаються заохоченням i захистом прав людини, не мають 

юридичних засобiв, якi дають їм змогу самостiйно здiйснити захист 
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суб’єктивних юридичних прав людини й основних свобод – розглянути скаргу 

особи по сутi та закiнчити такий розгляд прийняттям обов’язкового для 

виконання рiшення про застосування ефективного засобу/засобiв захисту. 

Компетенцiя нацiональних установ, створених згiдно з Паризькими 

принципами, якi займаються заохоченням i захистом прав людини, не 

вiдповiдає критерiям європейських стандартiв засобiв юридичного захисту, що 

пiдлягають вичерпанню пiд час звернення кожного до мiжнародних судових 

установ чи вiдповiдних органiв мiжнародних судових органiзацiй. Звернення 

до нацiональних установ, створених вiдповiдно до Паризьких принципiв, якi 

займаються заохоченням i захистом прав людини, не є внутрiшнiм 

ефективним засобом юридичного захисту, який має бути вичерпано пiд час 

звернення кожного до вiдповiдних мiжнародних судових установ або до 

вiдповiдних органiв мiжнародних органiзацiй. 

Як уже зазначалося, суд є одним з елементiв системи органiзацiйно-

правових гарантiй конституцiйного права кожного пiсля використання всiх 

нацiональних засобiв юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав i 

свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ або до вiдповiдних 

органiв мiжнародних органiзацiй, членом чи учасником яких є Україна. 

Водночас станом на 1 червня 2016 р. бiльше 90 судiв в Українi мали кадрове 

забезпечення на рiвнi 50% i менше кiлькостi суддiв, передбачених штатним 

розписом. Крiм того, є суди, де взагалi немає жодного суддi з 

повноваженнями, а це значить, що на таких територiях не дiють ст. 6 

Конвенцiї та ст. 55 Конституцiї України, якi гарантують право на судовий 

захист. А до кiнця року кiлькiсть таких судiв може зрости до 40 по всiй 

територiї України [295]. Суддя О. Кармазiн зазначає, що таку ситуацiю 

спричинило затягування Верховною Радою України вирiшення питання про 

призначення суддiв, у яких закiнчився строк повноважень. Вiн зауважує: 

«Близько 800 суддiв, якi були призначенi на 5-рiчний термiн та яким Вищою 

квалiфiкацiйною комiсiєю суддiв були наданi рекомендацiї щодо призначення 

на посади безстроково, уже впродовж двох рокiв не обираються парламентом 
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i, вiдповiдно, не здiйснюють правосуддя. Це зрештою призвело до 

розбалансування кадрового забезпечення в регiонах та суттєвого збiльшення 

навантаження в окремих адмiнiстративних судах. Наприклад, до Окружного 

адмiнiстративного суду м. Києва надiйшло майже 14 000 справ» [295]. 

Д. Коваленко наголошує, що друга проблема пов’язана з тим, що в проектi 

змiн до Конституцiї України в частинi судової системи закладено рiзний 

пiдхiд до суддiв, обраних безстроково, i суддiв, призначених на 5-рiчний 

термiн. Зокрема, передбачається, що повноваження суддiв, призначених на 

посаду вперше, до набрання чинностi Законом України «Про внесення змiн до 

Конституцiї України» припиняються iз закiнченнями строку, на який їх було 

призначено. Така норма є дискримiнацiйною щодо тих суддiв, якi були 

призначенi на посаду вперше, оскiльки не дає змогу отримати статус суддi 

безстроково за вiдсутностi пiдстави для звiльнення [241]. 

Не менш актуальне питання сьогоднi в Українi – примусове виконання 

рiшень мiжнародних судових установ у нашiй країнi. Ця проблема не є чимось 

новим, вона має системний характер i вже давно викликає занепокоєння Ради 

Європи. Так, на це неодноразово декiлька рокiв поспiль Комiтетом Мiнiстрiв 

Ради Європи зверталась увага в таких документах: Додатку до Рекомендацiї 

вiд 12 травня 2004 р., у якому, зокрема, зазначено: «Перед Судом постала 

проблема дедалi бiльшої кiлькостi заяв. Така ситуацiя ставить пiд загрозу 

довгострокову ефективнiсть системи, а отже, вимагає негайного реагування 

договiрних сторiн» [129]; Рекомендацiї № Rес(2006)2 Комiтету Мiнiстрiв 

державам-учасницям про європейськi пенiтенцiарнi правила, ухваленiй 11 

сiчня 2006 р. [134]; Промiжнiй резолюцiї № СM/RеsDH(2008)1 щодо 

виконання рiшень Європейського суду з прав людини в 232 справах проти 

України, якi стосуються невиконання або суттєвих затримок у виконаннi 

остаточних рiшень нацiональних судiв, винесених проти держави та 

пiдпорядкованих їй суб’єктiв, а також вiдсутностi ефективного засобу 

юридичного захисту, вiд 6 березня 2008 р. [129]; Рiшеннi Комiтету Мiнiстрiв 

Ради Європи щодо 300 справ, якi стосуються невиконання чи суттєвих 
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затримок у виконаннi органами державної влади або державними 

пiдприємствами остаточних судових рiшень, вiд 8 червня 2009 р. [438] тощо. 

Iснуюча в Українi модель виконання таких рiшень не розв’язує цю 

проблему, адже, незважаючи на реформу виконавчої служби в Українi, 

приватний виконавець позбавлений права здiйснювати примусове виконання 

рiшень Європейського суду з прав людини, а також рiшень, за якими 

боржником є держава. 

У Федеративнiй Республiцi Нiмеччина примусове виконання судових або 

iнших актiв є державною функцiєю, яку згiдно iз законодавством реалiзують 

державнi службовцi – судовi виконавцi [203]. Їх призначають на посаду голова 

вищого регiонального суду та керiвник окружного суду. Судовий виконавець 

здiйснює свою професiйну дiяльнiсть незалежно, за власний рахунок i пiд 

свою вiдповiдальнiсть, маючи при цьому державно-владнi повноваження й 

статус державного службовця [79, с. 104]. I. Кузьмiна зазначає: 

«Альтернативний досвiд повного роздержавлення виконавчої системи 

використано в Литвi та Естонiї. Так, у Литвi замiсть державних службовцiв 

працюють приватнi пристави, поява яких була викликана низьким рiвнем 

ефективностi роботи державних виконавцiв. В Естонiї Законом про судових 

виконавцiв вiд 1 березня 2003 р. судового виконавця визначають як незалежну 

особу, яка посiдає публiчно-правову посаду та виконує свої посадовi 

обов’язки як особа вiльної професiї вiд свого iменi й пiд свою 

вiдповiдальнiсть. Вiн не є приватним пiдприємцем або державним 

службовцем. Проте органiзацiя посадової дiяльностi та правових послуг 

судових виконавцiв належить до компетенцiї Мiнiстерства юстицiї Естонiї, 

яке здiйснює органiзацiйне керiвництво й координацiю дiяльностi судових 

виконавцiв» [210]. 

Починаючи з ХIХ столiття ефективно працює французька система 

виконання актiв судiв та iнших органiв цивiльної юрисдикцiї. Назвемо такi її 

особливостi: 1) виконавче провадження здiйснюється державними органами та 

посадовими особами; 2) судовi виконавцi перебувають у дисциплiнарному 
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пiдпорядкуваннi прокурорам республiки; 3) виконавче провадження 

здiйснюють судовi виконавцi та генеральнi прокурори, прокурори республiки, 

командири й офiцери полiцейських сил; 4) правовий статус судових 

виконавцiв виконавчих проваджень у цивiльних справах є поєднанням 

елементiв статусу незалежного професiонала й державного службовця; 

5) виконання рiшень на користь держави та актiв, якi приймають 

адмiнiстративнi суди, здiйснюється спецiальною системою судових 

виконавцiв державного казначейства, якi мають статус державного службовця. 

Сьогоднi французька модель виконавчого провадження лежить в основi 

систем виконавчого провадження Польщi, Словаччини, Угорщини та iнших 

країн, характеризуючись як ефективна. 

Викладене свiдчить про те, що належне виконання рiшень мiжнародних 

судових установ в Українi можливе за французькою моделлю виконавчого 

провадження. 

Висновки до роздiлу 4 

 

1. Сформульовано авторське визначення поняття гарантій права кожного 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом 

або учасником яких є держава: за змістом – як системи засобів та способів, 

створення яких є зобов’язанням держави, і які покликані забезпечити 

фактичну реалізацію, охорону та захист права кожного звертатися до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій; за формою – як 

передбачених національним законодавством та міжнародними договорами, які 

є частиною національного законодавства, а також рішеннями міжнародних 

судових установ, які тлумачать норми таких міжнародних договорів, 

нормативно-правових та організаційно-правових способів реалізації права 

звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій; за 

суттю – як умов, які держава зобов’язана створити для реалізації права 

звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій. 
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2. Визначено роль та значення гарантій зазначеного права: вони являють 

собою сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих факторів різних сфер життя 

суспільства на певному етапі розвитку держави та суспільства, в основі 

взаємодії яких лежить цілеспрямована діяльність зі створення умов для 

реальної можливості здійснення права кожного звертатися до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій. 

3. Встановлено, що в Україні не створено відповідно до Паризьких 

принципів такі види національних установ, які займаються заохоченням і 

захистом прав людини: комісії з прав людини, антидискримінаційні 

омбудсмени (комісії). Доведено, що ряд інститутів (центрів) з прав людини, 

консультативних комісій, що створено в Україні, не відповідають Паризьким 

принципам. 

4. Удосконалено наявну в науці конституційного права концепцію щодо 

розуміння організаційно-правових гарантій прав людини і громадянина, а 

саме: класифікаційний критерій для поділу на групи – можливість здійснення 

будь-якого виду державного примусу в процесі юрисдикційної діяльності; 

органи державної виконавчої служби, приватні виконавці є елементами 

системи організаційно-правових гарантій прав людини і громадянина; за 

класифікаційним критерієм – забезпечення прав людини і основних свобод є 

основною функцією органу-гаранта чи однією з інших функцій – 

обґрунтовано, що національні установи, які займаються заохоченням і 

захистом прав людини, належать до групи органів – гарантів спеціальної 

компетенції, створених спеціально для забезпечення гарантій прав людини і 

основних свобод. 

Запропоновано в групі органів – гарантів спеціальної компетенції, які 

створені спеціально для забезпечення гарантій прав людини та 

основоположних свобод, виокремлювати підгрупу національних установ, які 

займаються заохоченням і захистом прав людини (комісії з прав людини, 

уповноважені (омбудсмени) з прав людини, антидискримінаційні омбудсмени 
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(комісії), інститути (центри) з прав людини, консультативні комісії з прав 

людини, комплексні інститути з прав людини). 

Організаційно-правові гарантії прав людини і громадянина класифіковано 

за критерієм можливості застосування будь-якого виду державного примусу в 

процесі вирішення правового спору на такі групи: 1) органи-гаранти, які 

здійснюють державно-юридичний захист прав людини і основних свобод; 

2) органи-гаранти, які здійснюють державно-юридичну охорону прав людини і 

основних свобод. 

5. Встановлено, що примусове виконання рішень міжнародних судових 

установ в Україні є неналежним, а наявна в Україні модель виконання таких 

рішень не розв’язує цю проблему, адже приватний виконавець позбавлений 

права здійснювати примусове виконання рішень Європейського суду з прав 

людини, а також рішень, за якими боржником є держава. Аргументовано, що 

належне виконання рішень міжнародних судових установ в Україні можливе 

за французькою моделлю виконавчого провадження. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення та 

подано нове вирішення наукової проблеми щодо конституційного права 

кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій, що покладено в основу 

вироблення відповідної концепції конституційно-правового забезпечення 

цього права з урахуванням зарубіжного досвіду, а також пропозицій та 

рекомендацій з удосконалення його конституційно-правового регулювання та 

практики застосування. 

У результаті проведеної роботи виявлено низку теоретичних та 

практичних проблем щодо предмета дослідження і підготовлено відповідні 

висновки та пропозиції, до основних з яких належать наступні: 

1. Виділено такі основні закономірності процесу розвитку вітчизняної 

теоретико-правової думки щодо конституційного права кожного звертатися 

до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій: теоретичне та практичне розроблення його 

проблем розпочинається з об’єктивізацією інституту конституційно-

правового статусу людини і громадянина та інституту міжнародно-правового 

захисту прав людини в Конституції України; початком правових реформ, що 

пов’язані з утвердженням конституціоналізму в Україні; прийняттям 

пілотних рішень Європейським судом з прав людини у справах проти 

України та Резолюцій Парламентської Асамблеї Ради Європи, Рекомендацій 

Комітету міністрів Ради Європи щодо невиконання Україною міжнародних 

зобов’язань у сфері захисту прав людини. Закон України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» став 

результатом еволюції вітчизняної теоретико-правової думки щодо 

досліджуваного права, а також сприяв активізації її подальшого розвитку. 

Обґрунтовано таку періодизацію процесу розвитку вітчизняної 

наукової думки щодо досліджуваного конституційного права людини і 
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громадянина: 1) 1945 – 1991 рр. – заперечення радянською правовою 

наукою існування права на самостійне звернення індивіда до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій; 2) 1991 – 1996 рр. – розроблення концепцій гарантій прав 

людини і основних свобод, складовим елементом системи яких були 

міжнародно-правові гарантії; 3) 1996 – 2004 рр. – визнання права кожного 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій як 

гарантії реалізації основних прав і свобод людини і громадянина; 4) 2004 – 

2006 рр. – інтенсивний розвиток досліджень щодо практики Європейського 

суду з прав людини як джерела права в Україні; 5) 2007 р. – сьогодення – 

дослідження права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій як принципу-гарантії. 

2.  Розкрито ґенезу ідеї права кожного звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій: від ідеї захисту прав людини до 

трансформації її в принцип захисту прав людини в правових системах держав 

та міжнародній правовій системі. 

Виділено основні етапи становлення та розвитку принципу захисту прав 

людини в праві Європейського Союзу: 1) 1951 – 1969 рр. – розгляд сфери 

захисту прав людини як повністю не властивої для правового порядку 

Співтовариства; 2) 1969 р. – 1986 рр. – розроблення та застосування 

процедури «оціночного порівняння правових систем», заснованої на 

конституційних традиціях, що містяться в конституційних актах держав – 

учасниць Співтовариства, з метою захисту прав людини; 3) 1986 – 1992 рр. – 

закріплення в первинному праві Співтовариства норм, що зобов’язують 

держави-члени та інститути Співтовариства дотримуватися основних прав, 

визнаних конституціями і законами держав – членів Співтовариства, 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та 
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Європейською соціальною хартією; 4) 1992 р. – сьогодення – принцип поваги 

фундаментальних прав людини є основним принципом права ЄС. 

Доведено факт взаємодії та взаємовпливу конституційного і 

міжнародного права на розвиток права кожного звертатися до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій у різні історичні періоди. Обґрунтовано, що міжнародно-правова 

регламентація цього права спирається на спільні конституційні традиції 

держав, а також що це право трансформувалося у принцип-гарантію. 

3. Виділено основні періоди становлення та розвитку конституційного 

права звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій у 

контексті ґенези національної системи конституційного права: 1) 1710 р. –

 закріплення в Конституції Пилипа Орлика права привілейованого прошарку 

тогочасного українського суспільства на захист прав людини іншою 

державою або/та державами; 2) XIX – початок XX ст. – інституційне 

оформлення інституту конституційно-правового статусу людини і 

громадянина в перших джерелах конституційного права країн, у складі яких 

перебували українські землі; 3) 1917 – 1921 рр. – за часів національно-

визвольних змагань право кожного звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до міжнародних організацій не було закріплено в державно-правових 

актах; 4) 1918 – 1939 рр. – період становлення радянського державного 

права, Конституції УСРР 1919 р., 1929 р., та Конституції УРСР 1937 р., 

1978 р. не закріплювали права кожного звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій. Натомість відбувалось інституційне 

оформлення інституту конституційно-правового статусу національних та 

релігійних меншин у джерелах конституційного права Польщі, Румунії, 

Чехословаччини, у складі яких перебували західноукраїнські землі, та 

визнання за особами, які належать до національних та релігійних меншин, 

права звертатись зі скаргами до Ради Лiги Нацiй, а також юрисдикції 
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Постiйної Палати Мiжнародного Правосуддя; 5) 1939 – 1990 рр. – період 

розвитку радянського державного права, Конституція УРСР 1978 р. не 

закріплювала права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій; 6) 1990 – 1996 рр. – період інтенсивного розвитку 

концепції захисту прав людини і громадянина; 7) 1996  – 2006 рр. – 

закріплення в Конституції України права кожного звертатися за захистом 

своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій, визнання практики 

Європейського суду з прав людини джерелом права в Україні; 8) 2006 р. –

 сьогодення – реформування системи національних засобів юридичного 

захисту, після використання яких кожен має право звертатися за захистом 

своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій. 

Встановлено, що право кожного звертатися до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій є 

безпосереднім розвитком принципу захисту прав людини. Встановлено його 

особливості як універсального принципу, що ґрунтується на ідеї прав людини, 

вихідними складниками якої є ідея свободи, ідея рівності, ідея справедливості, 

є елементом міжнародної правової системи та правової системи держав, є 

основоположним принципом у правотворчості у сфері прав людини та в 

процесі правозастосування, формування та функціонування системи 

внутрішньодержавного та міжнародного механізму захисту прав людини, його 

застосування відповідними міжнародними судовими установами чи 

відповідними органами міжнародних організацій обмежено процесуальною 

нормою – вичерпання національних засобів юридичного захисту. 

4. Аргументовано, що дослідження конституційного права звертатися до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій не може бути побудоване на трансдисциплінарному, 
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мультидисциплінарному, дисциплінарному підходах, а має ґрунтуватися на 

міждисциплінарному підході. 

Додатково аргументовано твердження про те, що принцип універсалізму 

не зводить наявні сумарні системи знань до спрощеної схеми, а навпаки, в 

міждисциплінарному дослідженні є методологічною засадою вирішення 

комплексної проблеми забезпечення конституційного права звертатися до 

міжнародних судових установ чи органів міжнародних організацій. 

Обґрунтовано необхідність оновлення міждисциплінарного підходу з огляду 

на такі чинники: 1) швидкий розвиток глобалізації та її вплив на правову 

систему держави та міжнародну правову систему; 2) ускладнення 

внутрішньодержавної та міжнародної системи захисту прав людини і 

основних свобод; 3) зростання спеціалізації наук. Встановлено, що одним зі 

складників методологічного оновлення є конструктивний синтез наукових 

досліджень у сфері прав людини. 

5. Встановлено правову природу об’єктивного і суб’єктивного права 

кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій. 

З урахуванням основних ознак об’єктивного права кожного звертатися до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій сформульовано його визначення як офіційно 

виражених та визнаних у суспільстві правил поведінки учасників 

конституційно-правових відносин у сфері міжнародного захисту прав і свобод 

людини, що охороняються державою, згідно з якими поведінка учасників цих 

відносин оцінюється як правомірна або неправомірна. 

З урахуванням основних ознак суб’єктивного права кожного звертатися 

до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій сформульовано його визначення як юридично 

забезпеченої можливості будь-якої особи, неурядової організації або групи 

осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного порушення прав і свобод, 

викладених у міжнародних актах, учасником яких є держава, після 
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використання всіх національних засобів юридичного захисту, згідно із 

загальновизнаними принципами міжнародного права, звернення за захистом 

своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є 

держава. 

6. Виявлено ознаки конституційного права звертатися до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій: 1) наявність норми об’єктивного права, яка закріплює можливість 

подавати індивідуальні заяви, звернення, скарги в письмовій формі; 

2) здатність бути суб’єктом звернення; 3) можливість звертатися до: 

а) міжнародних судових установ; б) органів міжнародних організацій, членом 

або учасником яких є держава; 4) можливість звертатися з метою захисту 

своїх прав і свобод якщо: а) порушення суб’єктивного права чи свободи 

відбулось; б) суб’єктивне юридичне право чи свободу не порушено, але існує 

загроза їх порушення; 5) можливість дружнього врегулювання спору з 

державою на основі поваги до прав людини, як їх визначає відповідний 

міжнародний акт; 6) гарантії розгляду або вивчення індивідуальної заяви, 

звернення, скарги і проведення розслідування міжнародною судовою 

установою чи органом міжнародної організації, якщо це передбачено 

міжнародним договором; 7) гарантії отримання вмотивованих рішень 

міжнародних судових установ, органів міжнародних організацій; 

8) можливість ефективного захисту своїх прав і свобод. 

7. Виділено елементи змісту конституційного права кожного звертатися 

за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ 

чи до відповідних органів міжнародних організацій, а саме такі можливості: 

1) кожного уповноваженого суб’єкта індивідуально з власної волі або через 

своїх законних представників письмово звертатися до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій з індивідуальними заявами, зверненнями, скаргами; 2) отримати 

підтвердження від зобов’язаного суб’єкта (міжнародної судової установи чи 
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відповідного органу міжнародної організації) про отримання та прийняття 

звернення за умови дотримання уповноваженим суб’єктом закріплених у 

відповідному міжнародному акті критеріїв прийнятності звернення; 

3) вимагати застосування будь-якого виду державно-правого примусу 

(відновлення вже порушеного права, юридична відповідальність, 

попередження, присікання) до винесення рішення міжнародною судовою 

установою чи відповідним органом міжнародної організації; 4) доступу до 

міжнародної судової установи чи відповідного органу міжнародної 

організацій; 5) відкритого доступу до переданих документів, якщо міжнародна 

судова установа чи відповідний орган міжнародної організації не вирішить 

інакше; 6) дружнього врегулювання спору за умови дотримання 

уповноваженим суб’єктом закріплених у відповідному міжнародному акті 

умов; 7) отримати вмотивоване рішення міжнародної судової установи чи 

відповідного органу міжнародної організації; 8) вимагати поновлення свого 

порушеного права та відшкодування завданої матеріальної та моральної 

шкоди; 9) вимагати застосування заходів міжнародного впливу до держави-

відповідача, порушниці міжнародного договору; 10) виконання державою 

рішення міжнародної судової установи чи відповідного органу міжнародної 

організації. 

Обґрунтовано, що зміст конституційного права звертатися до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій не вичерпується ані тричленною (право-поведінка, право-вимога, 

право-претензія), ані чотиричленною структурою (право-поведінка, право-

вимога, право-претензія, право-користування). Доведено, що право звертатися 

за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ 

чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником 

яких є Україна, включає в себе дві правомочності: право-поведінку і право-

вимогу. 
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8. Класифіковано конституції держав – учасниць СНД та ЄС за певними 

критеріями на такі види: 1) залежно від ступеня конкретизації норм, що 

забезпечують право звертатися до відповідних міжнародних судових установ 

чи до відповідних органів міжнародних організацій: конституції, що не 

містять конкретного права звертатися до відповідних міжнародних судових 

установ чи до відповідних органів міжнародних організацій; конституції, які 

регламентують це право тією чи іншою мірою; конституції, які чітко 

закріплюють право звертатися до відповідних міжнародних судових установ 

чи до відповідних органів міжнародних організацій; 2) залежно від того, чи 

закріплено право кожного звертатися до відповідних міжнародних судових 

установ чи до відповідних органів міжнародних організацій як самостійне 

суб’єктивне конституційне право або як структурний елемент іншого 

суб’єктивного конституційного права: конституції, що закріплюють його як 

самостійне суб’єктивне конституційне право; конституції, що закріплюють 

його як структурний елемент іншого самостійного суб’єктивного 

конституційного права; конституції, які не закріплюють його як самостійне 

суб’єктивне конституційне право або структурний елемент інших 

суб’єктивних конституційних прав. 

Встановлено, що за такими критеріями конституційне право звертатися 

до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій є таким видом прав людини: 1) за змістом потреб 

людини – громадянським; 2) за значенням для людини – основним; 3) за 

способом здійснення – активним; 4) за суб’єктним складом – індивідуальним. 

Виявлено співвідношення між правом звертатися до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій та іншими правами і свободами людини і громадянина. 

Обґрунтовано, що конституційне право після використання всіх національних 

засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій, членом або учасником яких є держава, є 
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самостійним суб’єктивним правом людини і гарантією здійснення інших 

суб’єктивних юридичних прав. 

9. З’ясовано, що суб’єктами конституційного права після використання 

всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх 

прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій є: 1) особа; 2) група осіб; 3) близькі родичі 

особи/осіб. 

Сформульовано авторське визначення поняття «жертва порушення прав 

людини»: це фізична та/або юридична особа, яка перебуває в межах 

територіальної юрисдикції міжнародної судової установи чи міжнародної 

організації та вважає, що влада держави – учасниці відповідного 

міжнародного договору порушила будь-яке з її прав і свобод, гарантованих 

міжнародним договором, і яка не змогла знайти захисту в національній 

правовій системі. 

Встановлено, що права звернення до Європейського суду з прав людини 

не мають організації, наділені публічно-владними повноваженнями, в тому 

числі й органи місцевого самоврядування. Визначено суб’єкт, що має право 

звертатися до Європейського суду з прав людини у разі порушення прав 

юридичної особи – акціонерного товариства: це акціонерне товариство як 

юридична особа в цілому, а не окремі акціонери, навіть якщо вони володіють 

контрольним пакетом акцій. Мажоритарні акціонери мають право звертатися 

до Європейського суду з прав людини, якщо в акціонерного товариства немає 

можливості звернутися до Європейського суду з прав людини або за 

допомогою власних органів управління, або за допомогою осіб, що 

здійснюють його ліквідацію. 

Указано на відсутність у міжнародних актах обмежувальних умов 

допуску фізичної особи до користування правом звертатися до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій. Конституція України закріплює за кожним право звертатися за 

захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи 
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до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких 

є Україна, після використання всіх національних засобів юридичного 

захисту, проте в законодавстві України є така обмежувальна вимога, як 

дієздатність. 

10. Визначено поняття конституційно-правового механізму забезпечення 

права кожного звертатися до відповідних міжнародних судових установ чи до 

відповідних органів міжнародних організацій як система організаційно-

правових і правових засобів впливу, за допомогою яких створюються 

можливості для реалізації права звертатися до міжнародних судових установ 

та міжнародних організацій, а в разі порушення чи загрози порушення 

здійснюється його охорона та захист. 

Акцентовано увагу на тому, що основні напрями дії цього механізму 

втілюються у формах забезпечення цього конституційного права. Зазначено, 

що такими формами є: забезпечення реалізації права звертатися за захистом 

своїх прав і свобод до міжнародних судових установ та міжнародних 

організацій, забезпечення охорони та забезпечення захисту цього права. 

Доведено, що на трансформацію конституційно-правового механізму 

забезпечення права звертатися до міжнародних судових установ та 

міжнародних організацій здійснює вплив перебудова контрольного механізму, 

створеного Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. 

11. З’ясовано зміст принципів обґрунтованості судового рішення та «de 

minimis non curat praetor», обґрунтовано авторську концепцію принципу 

правової визначеності та потребу імплементації принципу «de minimis non 

curat praetor» до правової системи України, а також їх важливу роль у процесі 

конституційно-правового регулювання права кожного звертатися до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій. 

12. Виділено такі критерії дотримання зобов’язання суду обґрунтовувати 

свої рішення: 1) суд прийняв доказ сторони (сторін), що має такі ознаки: є 

конкретним; є доцільним; є доречним; у разі відмови суду приймати доказ, 
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запропонований стороною (сторонами), в рішенні суду наведено деталізовані 

та переконливі підстави такої відмови; 2) спосіб, у який приймалися докази, є 

справедливим; 3) спосіб, у який були оцінені докази, є справедливим; 

4) наслідки оцінки доказів і застосування правових норм відповідають 

міжнародним договорам; 5) процедура прийняття процесуального рішення є 

справедливою. 

13. Виділено критерії встановлення наявності або відсутності суттєвої 

шкоди, якої зазнав заявник, як умови прийнятності індивідуальної заяви 

міжнародною судовою установою чи відповідним органом міжнародної 

організації: фінансова шкода для заявника; суспільний інтерес та характер 

права, про порушення якого стверджується заявником; суб’єктивне ставлення 

з боку заявника до питання порушення його права та/чи основної свободи та 

питань, які є об’єктивно значущими для нього в тій чи іншій справі; 

серйозність наслідків стверджуваного порушення для здійснення права та/або 

можливі наслідки такого порушення для особистої ситуації заявника. 

14. Сформульовано авторське визначення поняття гарантій права кожного 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом 

або учасником яких є держава: за змістом – як системи засобів та способів, 

створення яких є зобов’язанням держави, і які покликані забезпечити 

фактичну реалізацію, охорону та захист права кожного звертатися до 

міжнародних судових установ та міжнародних організацій; за формою – як 

передбачених національним законодавством та міжнародними договорами, які 

є частиною національного законодавства, а також рішеннями міжнародних 

судових установ, які тлумачать норми таких міжнародних договорів, 

нормативно-правових та організаційно-правових способів реалізації права 

звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій; за 

суттю – як умов, які держава зобов’язана створити для реалізації права 

звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій. 
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Визначено роль та значення гарантій зазначеного права: вони являють 

собою сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих факторів різних сфер життя 

суспільства на певному етапі розвитку держави та суспільства, в основі 

взаємодії яких лежить цілеспрямована діяльність зі створення умов для 

реальної можливості здійснення права кожного звертатися до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій. 

15. Встановлено, що в Україні не створено відповідно до Паризьких 

принципів такі види національних установ, які займаються заохоченням і 

захистом прав людини: комісії з прав людини, антидискримінаційні 

омбудсмени (комісії). Доведено, що ряд інститутів (центрів) з прав людини, 

консультативних комісій, що створено в Україні, не відповідають Паризьким 

принципам. 

16. Удосконалено наявну в науці конституційного права концепцію щодо 

розуміння організаційно-правових гарантій прав людини і громадянина, а 

саме: класифікаційний критерій для поділу на групи – можливість здійснення 

будь-якого виду державного примусу в процесі юрисдикційної діяльності; 

органи державної виконавчої служби, приватні виконавці є елементами 

системи організаційно-правових гарантій прав людини і громадянина; за 

класифікаційним критерієм – забезпечення прав людини і основних свобод є 

основною функцією органу-гаранта чи однією з інших функцій – 

обґрунтовано, що національні установи, які займаються заохоченням і 

захистом прав людини, належать до групи органів – гарантів спеціальної 

компетенції, створених спеціально для забезпечення гарантій прав людини і 

основних свобод. 

Запропоновано в групі органів – гарантів спеціальної компетенції, які 

створені спеціально для забезпечення гарантій прав людини та 

основоположних свобод, виокремлювати підгрупу національних установ, які 

займаються заохоченням і захистом прав людини (комісії з прав людини, 

уповноважені (омбудсмени) з прав людини, антидискримінаційні омбудсмени 
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(комісії), інститути (центри) з прав людини, консультативні комісії з прав 

людини, комплексні інститути з прав людини). 

Організаційно-правові гарантії прав людини і громадянина класифіковано 

за критерієм можливості застосування будь-якого виду державного примусу в 

процесі вирішення правового спору на такі групи: 1) органи-гаранти, які 

здійснюють державно-юридичний захист прав людини і основних свобод; 

2) органи-гаранти, які здійснюють державно-юридичну охорону прав людини і 

основних свобод. 

17. Встановлено, що примусове виконання рішень міжнародних судових 

установ в Україні є неналежним, а наявна в Україні модель виконання таких 

рішень не розв’язує цю проблему, адже приватний виконавець позбавлений 

права здійснювати примусове виконання рішень Європейського суду з прав 

людини, а також рішень, за якими боржником є держава. Аргументовано, що 

належне виконання рішень міжнародних судових установ в Україні можливе 

за французькою моделлю виконавчого провадження. 

18. За результатами дослідження розроблено пропозиції щодо внесення 

відповідних змін і доповнень до законів України, а саме: ч. 5 ст. 55, ч. 2 ст. 129 

Конституції України; ст. ст. 2, 5, 58, 59, 60 Закону України «Про виконавче 

провадження». 

Вперше здійснене системне, комплексне дослідження суспільних 

відносин, які виникають у процесі реалізації конституційного права після 

використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за 

захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи 

до відповідних органів міжнародних організацій, дозволило розробити 

концепцію цього права та обгрунтувати пропозиції щодо вдосконалення 

конституційно-правового регулювання та практики його реалізації. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій 

підтверджується їх апробацією у вигляді публікацій у наукових фахових 

виданнях, обговоренням на науково-практичних конференціях, круглих 
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столах, обґрунтуванням конкретних пропозицій щодо внесення змін та 

доповнень до низки нормативних актів України. 

Обґрунтовані положення, висновки та пропозиції можуть бути 

використані у науково-дослідній роботі, нормопроектній та правотворчій 

діяльності, у правозастосуванні, в навчальному процесі. Результати 

дослідження можуть також бути використані у подальшій розробці та 

вдосконаленні законодавства України з питань забезпечення конституційного 

права кожного звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій, членом або учасником яких є Україна. 
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