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Перелік основних скорочень

ВРУ – Верховна Рада України

ВСУ – Верховний Суд України

ВКПМД – Віденська конвенція про право міжнародних 
договорів 1969 р.

ГА ООН – Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних 
Націй

Європейська Комісія – Європейська Комісія з прав людини

ЄКПЛ/ Конвенція – Конвенція про захист прав людини 
і основоположних свобод (1950)

ЄС – Європейський Союз

ЄСПЛ/Суд – Європейський суд з прав людини

КМ РЄ – Комітет міністрів Ради Європи

КМУ – Кабінет Міністрів України

МКС – Міжнародний кримінальний суд

МПГПП – Міжнародний пакт про громадянські і політичні 
права

МС ООН – Міжнародний суд ООН

ООН – Організація Об’єднаних Націй

ПАРЄ – Парламентська Асамблея Ради Європи

РЄ – Рада Європи
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1. Каталог прав людини, що захищаються 
Конвенцією про захист прав людини 
і основоположних свобод.

Права і свободи людини, що закріплені в Конвенції, належать 
переважно до громадянських і політичних прав, тобто до прав люди-
ни першого покоління. І лише окремі – до другого, тобто до соціаль-
но-економічних і культурних. Від часів Французької революції (1789–
1799 рр.) саме першу генерацію прав вважають необхідною для реа-
лізації найважливішої цінності в уявленні західноєвропейської 
людини – індивідуальної свободи. Вважається, що саме ці права ма-
ють надпозитивне походження і належать кожній людині від наро-
дження.

Незважаючи на те, що в європейській доктрині такий поділ прав 
є досить поширеним, чимало вчених, утім, наголошують на його 
умовності. Головне, що Конвенція здійснює захист прав осіб неза-
лежно від того, до якої саме групи віднесли їх права науковці. З при-
воду цього відомий французький вчений Ж.-Ф. Ренуччі свого часу 
зазначив таке: «Цей підхід, який має сенс бути чітким і повчальним, 
врешті полегшує розуміння нових реалій європейського права прав 
людини». А нові європейські реалії свідчать про однакову соціальну 
значущість прав обох поколінь. Крім того, і сама Конвенція права 
і свободи, що закріплені в ній, на категорії не поділяє. Для неї всі вони 
«основоположні».

Отже, ЄКПЛ і протоколи до неї закріплюють:
– право на життя (ст. 2 Конвенції і Протоколи № 6, 13);
– свободу від катування, нелюдського або такого, що принижує 

гідність, поводження чи покарання (ст. 3 Конвенції);
– свободу від рабства та примусової праці (ст. 4 Конвенції);
– свободу та недоторканність особи (ст. 5 Конвенції і ст. 1 Про-

токолу № 4);
– право на справедливий судовий розгляд (статті 6 і 13 Конвенції, 

статті 2 і 4 Протоколу № 7);
– право на захист від зворотної дії кримінальних законів (ст. 7 

Конвенції);
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– право на повагу до особистого та сімейного життя, недоторкан-
ність житла і таємницю листування (ст. 8 Конвенції);

– свободу думки, совісті та релігії (ст. 9 Конвенції);
– свободу вираження поглядів та свободу на одержання і поши-

рення інформації та ідей без втручання держави і незалежно від 
кордонів (ст. 10 Конвенції);

– свободу зборів і асоціації (ст. 11 Конвенції);
– право на створення профспілок (ст. 11 Конвенції);
– право на шлюб і створення сім’ї, рівноправність членів подруж-

жя (ст. 12 Конвенції, ст. 5 Протоколу № 7);
– право на вільне володіння своїм майном (ст. 1 Першого про-

токолу);
– право на освіту (ст. 2 Першого протоколу);
– право на вільні вибори (ст. 3 Першого протоколу);
– свободу від дискримінації (ст. 14 Конвенції та Протокол № 12).

2. Імплементація Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 
в національний правопорядок: загальна 
характеристика. Місце Конвенції у правовій 
системі України.

28 вересня 1995 р. ПАРЄ ухвалила Висновок № 190 (1995), який 
стосувався заявки України на вступ до цієї організації, поданої 14 
липня 1992 р. У Висновку окреслювалися етапи розвитку відносин 
України з РЄ, складна конституційна ситуація, що мала місце на той 
час у державі, і рекомендувалося Україні в найближчому майбутньо-
му взяти на себе низку зобов’язань у межах РЄ. Зокрема, відповідно 
до підп. «і» п. 12 Висновку Україна мала «підписати у момент при-
єднання Європейську конвенцію з прав людини; протягом одного року 
ратифікувати Конвенцію та Протоколи Перший, № 2, 4, 7 та 11 до неї, 
до набрання чинності Протоколом № 11 визнати право особи зверта-
тися до Європейської комісії з прав людини, а також визнати 
обов’язковість юрисдикції Європейського суду з прав людини» (ст. 25 
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та ст. 46 Конвенції)». За підп. «іі» п. 12 Україна зобов’язалась «про-
тягом одного року з моменту вступу підписати та протягом трьох 
років ратифікувати Протокол № 6 Європейської конвенції з прав 
людини, який передбачає скасування смертної кари у мирний час».

31 жовтня 1995 р. Україна приєдналася до Статуту РЄ. 9 листопа-
да 1995 р. Генеральному секретарю РЄ була передана відповідна ра-
тифікаційна грамота. У той же день Україна підписала ЄКПЛ. 17 
липня 1997 р. Україною були ратифіковані ЄКПЛ та Протоколи Пер-
ший, № 2, 4, 7 і 11. Україна також ратифікувала Протоколи № 6, 12, 
13, 14, 15 і 16. Останні два протоколи – № 15 і 16 – тільки відкриті 
для підписання і подальшої ратифікації членами РЄ і відповідно ще 
не набули юридичної сили.

У п. 1 Закону про ратифікацію ЄКПЛ Україна проголосила, що 
«повністю визнає на своїй території дію <…> статті 46 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року щодо визна-
ння обов’язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію 
Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються 
тлумачення і застосування Конвенції». Стаття 46 ЄКПЛ передбачає, 
що «Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточні 
рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони є сторонами». Отже, 
всі особи, що перебувають під юрисдикцією України, мають право на 
звернення до ЄСПЛ у зв’язку з порушеннями Україною їх прав і сво-
бод, що гарантовані Конвенцією і протоколами до неї.

Імплементація ЄКПЛ у національний правопорядок України за-
безпечена двома законодавчими процедурами: а) загальною, яка 
стосується виконання всіх міжнародно-правових зобов’язань України, 
закріплених у будь-яких міжнародних договорах, в яких вона є учас-
ником, і б) спеціальною, тобто такою, що стосується імплементації 
саме ЄКПЛ.

Відповідно до ст. 9 Конституції України ЄКПЛ, як і будь-який 
інший чинний міжнародний договір, щодо якого надана згода на 
обов’язковість Верховною Радою, є частиною національного законо-
давства України. Відповідно до п. 1 ст. 19 Закону України «Про між-
народні договори України» ЄКПЛ є не тільки частиною українського 
законодавства, а й «застосовується у порядку, передбаченому для норм 
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національного законодавства». Пункт 2 цієї ж статті забезпечує прі-
оритет ЄКПЛ стосовно «відповідних актів законодавства України», 
якщо вони їй суперечать.

Спеціальна процедура імплементації головним чином забезпече-
на дією Закону України «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» (далі – Закон 2006 р.). 
Відповідно до ст. 2 цього Закону рішення ЄСПЛ «є обов’язковими 
для виконання Україною»; порядок їх виконання «визначається цим 
Законом, Законом України «Про виконавче провадження», іншими 
нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, що пе-
редбачені цим Законом». У цілому Закон 2006 р. детально регламен-
тує відносини щодо виконання державними органами України кон-
кретних рішень ЄСПЛ щодо України, винесених на користь певних 
фізичних і/або юридичних осіб або груп осіб (стягувачів). Крім того, 
Закон 2006 р. створив загальні юридичні умови для найширшого за-
стосування Конвенції і практики ЄСПЛ. Зокрема, згідно зі ст. 17 «суди 
застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як 
джерело права».

Особливості застосування ЄКПЛ судами України визначені По-
становою Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ «Про застосування судами 
міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя»1. Зо-
крема, у ч. 3 п. 12 Постанови наголошено, що «застосування судами 
цієї Конвенції має здійснюватися з обов’язковим урахуванням прак-
тики Європейського суду з прав людини не тільки щодо України, а й 
щодо інших держав». Відповідно до ч. 4 п. 12 Постанови недотри-
мання вимог Конвенції за умови наявності остаточного рішення 
ЄСПЛ може бути підставою для перегляду судового рішення Верхо-
вним Судом України. У ч. 1 п. 13 Постанови звернено увагу на осо-
бливості застосування офіційних мов Конвенції – англійської 
та французької – і на автономність тлумачення термінів ЄКПЛ 
і протоколів до неї.

1  Про застосування судами міжнароднихдоговорівУкраїни при здійсненні 
правосуддя: Постанова Пленуму Вищ. спеціаліз. суду України з розглядуцив. і крим. 
справ № 13 від 19.12.2014. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0013740–14.
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3. Принципи субсидіарності та розсуду 
держави як базові засади контрольного 
механізму Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод.

Контрольний механізм Конвенції про захист прав людини забез-
печує оцінку дотримання державами договірних зобов’язань. Його 
специфіка полягає в тому, що використовується судовий контроль 
ЄСПЛ на підставі індивідуальних та міждержавних заяв/скарг. 

Сучасна модель контрольного механізму була запроваджена 
2010 р. після набуття чинності Протоколом № 14 до Конвенції. Однак 
держави – учасниці Конвенції продовжують політичний діалог із 
метою знаходження шляхів удосконалення всієї конвенційної системи 
та забезпечення підвищення ефективності функціонування ЄСПЛ як 
її інституційної основи.

Контрольний механізм ЄКПЛ має розглядатись у трьох аспектах: 
договірному, змістовному, інституційному.

Договірну (нормативно-правову) основу контрольного механізму 
становлять положення Конвенції (розділ «Суд» та інші релевантні 
положення з урахуванням тлумачень ЄСПЛ), Регламент ЄСПЛ (у 
редакції від 1 серпня 2018 р.), тематичні Резолюції КМ РЄ, окремі 
положення Статуту РЄ, акти «м’якого міжнародного права» (рекомен-
дації, висновки тощо) допоміжних консультативних органів РЄ.

У змістовому відношенні наріжним каменем контрольного меха-
нізму є право особи (фізичної чи юридичної) на індивідуальну заяву 
до міжнародного судового органу (ЄСПЛ) про порушення державою 
договірних зобов’язань, що доповнюється правом на міждержавні 
заяви. У цьому полягає відмінність контрольного механізму ЄКПЛ 
і контрольних механізмів універсальних договорів ООН, де таке пра-
во або не передбачене взагалі, або має суттєві обмеження.

В інституційному відношенні контрольний механізм базується на 
діяльності ЄСПЛ У ст. 19 Конвенції зазначається, що «для забезпе-
чення дотримання високими договірними сторонами їхніх зобов’язань 
за Конвенцією та протоколами до неї створюється Європейський суд 
з прав людини». Тобто в сучасній конвенційній системі захисту прав 


