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ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ  
З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: 

СТАН ВИСВІТЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ

Постановка проблеми. На сучас-
ному етапі в Україні все більше 
і більше уваги приділяється фіксації 
порушень прав людини з тим, щоб 
після закінчення режиму військового 
стану (а за можливістю – раніше) 
жодне порушення не залишилося б 
без відповідного реагування. Варто 
зауважити, що вагома роль у понов-
ленні порушених прав належить між-
народним судовим установам – як 
універсального, так і регіонального 
рівня. Але, рішення цих органів треба 
не лише отримати, але й виконати. 
А тому, питання виконання рішень 
міжнародних судових установ на 
національному рівні завжди у центрі 
уваги фахівців – юристів. 

Найбільш вагомою установою 
регіонального рівня для України 
наразі є Європейський суд з прав 
людини (далі – ЄСПЛ). Цей найвідо-
міший орган Ради Європи привертає 
увагу вчених-юристів з усього світу, 
а тому важливим науковим завданням 
є огляд стану дослідження проблеми. 
Це надасть можливість оцінити під-
ґрунтя для майбутніх творчих розві-
док у цьому напрямі. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. В останні роки питання 
дослідженості виконання рішень 
ЄСПЛ не привертало увагу вчених. 
Ті фахівці, які аналізували різнома-
нітні проблеми, пов’язані з формуван-
ням, функціонуванням ЄСПЛ, його 
юрисдикцією, його рішеннями тощо, 
уміщували у свої монографічні дослі-
дження відповідні розділи. Слід також 

відмітити статтю В. Завгороднього 
«Стан наукових досліджень практики 
Європейського суду з прав людини 
та її впливу на юридичну діяльність 
в Україні», у якій він послідовно та 
ємно охарактеризував майже 40 дже-
рел з цього питання. Метою цієї статті 
було «здійснення аналізу та харак-
теристики комплексних наукових 
праць, які були підготовлені на рівні 
дисертацій та монографій, а також 
визначення напрямків подальших 
наукових досліджень практики ЄСПЛ 
та її впливу на юридичну діяльність 
в Україні» [1, с. 15]. Однак, у цій 
статті автор майже ніяк не угруповує, 
не систематизує аналізовані ним дже-
рела. Лише на початку статті він кон-
статує той факт, що своєрідним «водо-
розділом» можна уважати 2006 рік, 
коли було прийнято Закон України 
«Про виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського суду 
з прав людини». А отже, джерела, що 
вийшли друком до 2006 року, за своїм 
змістом та аксіологічним навантажен-
ням відрізняються від тих, що були 
оприлюднені з урахуванням положень 
цього Закону. Таким чином, питання, 
обране предметом нашої статті, поки 
що залишається малорозробленим. 

Метою статті є аналіз стану 
дослідженості проблематики вико-
нання рішень Європейського суду 
з прав людини в українській юридич-
ній літературі. 

Основний текст. На монографіч-
ному рівні саме питання виконання 
рішень Європейського Суду з прав 
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людини в Україні з конституцій-
но-правової точки зору поки що не 
досліджувалось. Для того, щоб спри-
яти появі нових монографічних дослі-
джень, доречно охарактеризувати та 
систематизувати джерельну базу для 
творчих пошуків. 

По-перше, доцільно звернути 
увагу на джерело, у якому відпо-
відна публікація уміщена. Публікації, 
у яких висвітлюються питання вико-
нання рішень Європейського Суду 
з прав людини, у залежності від дже-
рела, мають як офіційний, так і нео-
фіційний характер. Офіційні публіка-
ції розміщено в офіційних джерелах 
Ради Європи та її органів (наприклад, 
[2]), органів публічної влади в Укра-
їні (наприклад, [3; 4; 5]). Неофіційні 
публікації – це публікації у засобах 
масової інформації та в усіх інших 
джерелах, крім офіційних (напри-
клад, [6]).

По-друге, публікації про вико-
нання рішень Європейського суду 
з прав людини в Україні варто запро-
понувати класифікувати у залежності 
від сутності таких публікацій.

Так, ефективне функціонування 
Європейського суду з прав людини 
привертає неабияку увагу населення, 
а тому наявна низка публікацій:

– довідкового;
– науково-популярного;
– наукового характеру, присвяче-

них цій тематиці. 
Довідкові публікації є здебільшого 

стислими та мають загальний харак-
тер. В межах цієї групи доцільно роз-
різняти публікації, підготовлені без 
застосування математичних методів 
аналізу даних, та зі статистичними 
і іншими даними (наприклад, [7]). 

Науково-популярні публікації 
представлені публікаціями просвіт-
ницько-освітнього характеру та публі-
каціями аналітичного характеру, яким 
бракує аргументованості аналітичних 
висновків тощо для того, щоб уважа-
тися науковими. 

Публікації просвітницько-освітнього 
характеру спрямовані на інформування 

широких верств населення та розши-
рення світогляду щодо виконання 
рішень Європейського Суду з прав 
людини в Україні (наприклад, [8; 9]). 

Публікації аналітичного характеру 
знаходяться у середині спектру. Ці 
публікації могли б уважатися довідко-
вими, – але вони містять результати 
аналізу та матеріали, опрацьовані, 
угруповані та узагальнені авторами. 
Проте, висновкам та пропозиціям, 
уміщеним у цих публікаціях, бракує 
аргументованості. А самім публіка-
ціям часто бракує обсягу для того, 
щоб уважати їх положення доктри-
нальними та віднести їх до групи нау-
кових публікацій. 

До числа публікацій цієї групи 
можна віднести огляди заходів, що 
проводяться у зв’язку з обговоренням 
поточної ситуації з виконання рішень 
Європейського суду з прав людини. 
Наприклад, 9 грудня 2020 року Комі-
тет з питань правової політики Вер-
ховної Ради України провів комітет-
ські слухання на тему: «Проблеми 
виконання Україною рішень Євро-
пейського суду з прав людини». На 
Офіційному вебпорталі Парламенту 
України було висвітлено хід обгово-
рення та основні проблеми з цього 
питання [10]. 

Ще одним прикладом публікацій 
цієї групи слід уважати публікацію 
І. Черногоренка «Виконання рішень 
Європейського суду з прав людини: 
місія не здійснена чи нездійсненна» 
на веб-сайті https://sud.ua/. У цій 
публікації автор, який на високому 
рівні володіє проблематикою, наво-
дить огляд «загальних огляд про-
блем – «діагнозів» національній пра-
вовій системі», які, на його погляд, 
обумовлюють низькі показники вико-
нання рішень Європейського Суду 
з прав людини в Україні. А саме: 

«Діагноз 1: невиконання рішень 
національних судів.

Діагноз 2: порушення права влас-
ності.

Діагноз 3: залежність та упередже-
ність суду. 
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Діагноз 4: надмірна тривалість 
судового розгляду. 

Діагноз 5: обмеженням свободи 
мирних зібрань.

Діагноз 6: незаконні дії силових 
органів.

Діагноз 7: проблеми, пов’язані 
з триманням особи під вартою.

Діагноз 8: несправедливість кримі-
нального процесу» [11].

Попри те, що з багатьма виснов-
ками автора слід погодитись, заува-
ження викликають: 

– тезаурус його публікації (як 
правило, у доктринальній юридичній 
літературі не йдеться про «діагнози» 
у цьому контексті); 

– те, як автор аргументує наяв-
ність кожного «діагнозу» – лише 
посиланням на відповідні рішення 
Європейського суду з прав людини за 
участю України; доктринальні аргу-
менти відсутні. 

Аналогічні зауваження виклика-
ють і інші публікації щодо виконання 
рішень Європейського суду з прав 
людини в Україні аналітичного харак-
теру, яким бракує аргументованості 
та / або обсягу для того, щоб ува-
жати їх положення доктринальними 
(дивись, наприклад, [6]). 

Протилежну частину спектру ана-
лізованих публікацій (протилежну 
по відношенню до публікацій довід-
кового характеру) займають наукові 
публікації. Це дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора юридич-
них наук, кандидата юридичних наук, 
доктора філософії, монографічні праці, 
статті у наукових фахових виданнях 
і т.д. Цим публікаціям притаманний 
високий аналітичний рівень, застосу-
вання наукових методів дослідження, 
наявність висновків та пропозицій, 
які аргументовано належним чином. 
У випадку з публікаціями цієї групи, 
доцільно звертати увагу не тільки на 
їхнє формальне вираження, але й на 
зміст. 

Варто зауважити, що далеко не 
усі публікації у вітчизняних науко-
вих фахових виданнях є науковими 

за своєю сутністю, інколи вони мають 
саме аналітичний характер. Прикла-
дом може слугувати стаття А. Леве-
нець на тему «Загальна характерис-
тика процедури виконання рішень 
Європейського Суду з прав людини 
в Україні», опублікована у часо-
писі «Підприємництво, господарство 
і право». Публікація містить здебіль-
шого посилання на чинне законодав-
ство та констатації загальновідомих 
фактів, як-от «з огляду на особливості 
вітчизняного законодавства, слід 
зазначити, що виконання остаточних 
рішень Суду є тривалим та складним 
процесом не лише для стягувача, 
але й для органів державної влади» 
[6, с. 337]. 

Юридичні наукові публікації 
з питань виконання рішень Європей-
ського суду з прав людини можна 
класифікувати у залежності від спеці-
алізації їх авторів, на:

– публікації фахівців з міжнарод-
ного права (наприклад, [12; 13]); 

– публікації фахівців з національ-
ного права. 

Цьому поділу можна адресувати 
зауваження, що існують праці, у яких 
їхні автори торкаються питань спів-
відношення (взаємозв’язку, взаєм-
ного впливу) міжнародного та націо-
нального права. Однак, по-перше, такі 
праці є поодинокими, та, по-друге, 
їх можна класифікувати у залежно-
сті від спеціалізації автора. Напри-
клад, статтю професора Козюбри на 
тему «Співвідношення національних 
і міжнародних правових систем» [14] 
доцільно віднести до числа публікацій 
фахівців з національного права, так 
само як і статтю професора Шаповала 
на тему «Конституція і міжнародне 
право: до питання про взаємозв’язок 
і взаємовплив» [15].

Публікації фахівців з національного 
права з питання виконання рішень 
ЄСПЛ представлені переважно робо-
тами спеціалістів – конституціоналіс-
тів та адміністративістів. 

Щодо напрацювань конституціона-
лістів, можна зробити такий проміж-
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ний висновок. В українських фахових 
часописах є поодинокі статті з цього 
питання (дивись, наприклад [16; 
17]) – інколи автори не «виносять» 
посилання на ЄСПЛ до назви – але 
аналізують питання, пов’язані з вико-
нанням його рішень (дивись, напри-
клад [18; 19]). Наведені публіка-
ції належать авторам – фахівцям 
з конституційного права; існують 
і інші праці конституціоналістів 
з цього питання – наприклад, роботи 
Л.М. Дешко «Конституцiйне право на 
звернення до мiжнародних судових 
установ та мiжнародних органiзацiй: 
порiвняльно-правове дослiдження», 
І.Ю. Дір «Захист громадянських прав 
людини в Україні у рамках Ради 
Європи» тощо. 

Варто звернути увагу на те, що 
конституційно-правові дослідження 
у частині проблематики виконання 
рішень ЄСПЛ мають загальний (а не 
галузевий характер). Так само загаль-
ний характер мають і адміністратив-
но-правові монографічні дослідження. 
Дослідження фахівців з конституцій-
ного права, з адміністративного права 
проводяться у межах відповідних спе-
ціальностей, – але, висновки, пропо-
зиції та рекомендації авторів мають не 
галузевий характер, а спрямовані на 
підвищення ефективності виконання 
рішень ЄСПЛ у цілому (а не лише 
конституційно-правового та адміні-
стративно-правового характеру). 

Окрему увагу у контексті аналі-
зованого питання виконання рішень 
ЄСПЛ в Україні варто приділити 
монографічному дослідженню фахівця 
з адміністративного права О.Ю. Кай-
даш, авторству якої належить дисер-
тація на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук на тему 
«Адміністративно-правове забезпе-
чення реалізації рішень Європей-
ського Суду з прав людини в Україні», 
та супутні публікації. Авторка наго-
лошує, що «правовідносини, які вини-
кають у зв’язку з виконання рішень 
Європейського суду з прав людини, 
слід визначити як адміністратив-

но-процесуальні» [20, с. 64], та фор-
мулює низку висновків та пропозицій 
на підставі свого дослідження. 

По-перше, вона запропонувала 
визначення поняття «адміністратив-
но-правове забезпечення реалізації 
рішень Європейського Суду з прав 
людини в Україні». Тут можна висло-
вити два основних зауваження:

–по-перше, незрозуміло, які саме 
переваги появи цього поняття в укра-
їнському науковому тезаурусі юри-
дичної науки; 

–по-друге, настільки важлива 
справа, як забезпечення реалізації 
рішень Європейського Суду з прав 
людини в Україні, навряд чи може 
звужуватися до адміністративно-пра-
вового виміру. Хоча дисертаційне 
дослідження, відповідно до діючих 
у період його написання норматив-
них вимог, мало бути виконано за 
конкретною спеціальністю (в аналі-
зованому випадку було обрано спеці-
альність 12.00.07), навряд чи в межах 
лише адміністративно-правової науки 
можна (і слід!) вирішувати аналізо-
ване авторкою питання. Забезпечення 
реалізації рішень Європейського Суду 
з прав людини в Україні має бути єди-
ним, а не галузевим.

Ще однім недоліком дослідження 
є те, що авторка уважала новизною 
свого дослідження тезу: «способами 
реалізації рішень ЄСПЛ в Укра-
їні є виконання та застосування» 
[21, с. 8]. Однак, це є нічим іншим, 
як констатацією очевидного факту. 

До числа недоліків належить 
і те, що О.Ю. Кайдаш серед суб’єк-
тів виконання цих рішень називає 
лише центральні органи публічної 
влади (підрозділ 2.2) [22, с. 10]. Це 
не відповідає найновішим тенденціям 
в аналізованій сфері, зокрема, щодо 
якомога більш широкого залучення 
місцевих органів публічної влади до 
забезпечення реалізації рішень Євро-
пейського Суду з прав людини. 

Висновок. Аналізуючи джерельну 
базу щодо виконання рішень ЄСПЛ, 
слід рекомендувати класифікувати їх 
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у залежності від джерела, у якому 
відповідна публікація уміщена: 
а) публікації офіційного характеру; 
б) публікації неофіційного характеру. 
Ще однією підставою для класифі-
кації є сутність та зміст публікації; 
у залежності від них рекомендовано 
виокремлювати: а) публікації довід-
кового характеру (у тому числі, 
публікації, підготовлені без застосу-
вання математичних методів аналізу 
даних, та зі статистичними і іншими 
даними); б) публікації науково-по-
пулярного характеру (у тому числі 
публікації просвітницько-освітнього 
характеру та публікації аналітичного 
характеру, яким бракує аргументова-
ності аналітичних висновків тощо); 
в) публікації наукового характеру (у 
тому числі публікації фахівців з між-
народного права та публікації фахів-
ців з національного права). 

Перспективи подальших творчих 
розвідок у цьому напрямі полягають 
у тому, щоб адаптувати ці класифі-
каційні пропозиції і до інших питань, 
пов’язаних з ЄСПЛ зокрема та рішен-
нями міжнародних судових установ 
у цілому. 

Автор доходить висновку, що, 
аналізуючи джерельну базу щодо 
виконання рішень ЄСПЛ, слід 
рекомендувати класифікувати їх 
у залежності від джерела, у якому 
відповідна публікація уміщена: 
а) публікації офіційного харак-
теру; б) публікації неофіційного 
характеру. Ще однією підставою 
для класифікації є сутність та 
зміст публікації; у залежності від 
них рекомендовано виокремлювати: 
а) публікації довідкового характеру 
(у тому числі, публікації, підготов-
лені без застосування математич-
них методів аналізу даних, та зі 
статистичними і іншими даними); 
б) публікації науково-популярного 
характеру (у тому числі публікації 
просвітницько-освітнього харак-
теру та публікації аналітичного 
характеру, яким бракує аргумен-

тованості аналітичних висновків 
тощо); в) публікації наукового 
характеру (у тому числі публікації 
фахівців з міжнародного права та 
публікації фахівців з національного 
права). 

Довідкові публікації є здебіль-
шого стислими та мають загаль-
ний характер. В межах цієї групи 
доцільно розрізняти публікації, під-
готовлені без застосування мате-
матичних методів аналізу даних, 
та зі статистичними і іншими 
даними.

Науково-популярні публікації 
представлені публікаціями про-
світницько-освітнього характеру 
та публікаціями аналітичного 
характеру, яким бракує аргумен-
тованості аналітичних висновків 
тощо для того, щоб уважатися 
науковими.

Науковим публікаціям прита-
манний високий аналітичний рівень, 
застосування наукових методів 
дослідження, наявність виснов-
ків та пропозицій, які аргументо-
вано належним чином. У випадку 
з публікаціями цієї групи, доцільно 
звертати увагу не тільки на їхнє 
формальне вираження, але й на 
зміст.

У статті запропоновано звер-
нути увагу на те, що консти-
туційно-правові дослідження 
у частині проблематики виконання 
рішень ЄСПЛ мають загальний (а 
не галузевий характер). Так само 
загальний характер мають і адмі-
ністративно-правові монографічні 
дослідження. Дослідження фахівців 
з конституційного права, з адмі-
ністративного права проводяться 
у межах відповідних спеціальнос-
тей, – але, висновки, пропозиції 
та рекомендації авторів мають не 
галузевий характер, а спрямовані 
на підвищення ефективності вико-
нання рішень ЄСПЛ у цілому (а не 
лише конституційно-правового та 
адміністративно-правового харак-
теру). 



177

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Ключові слова: права людини, 
конституційні права, Європейський 
суд з прав людини, виконання судо-
вих рішень, Уповноважений з питань 
Європейського суду з прав людини.

Darmin M. Enforcement of the 
decisions of the European Court 
of Human Rights in Ukraine: 
the status of explanation of the 
problem

The author comes to the conclusion 
that, analyzing the source base 
regarding the implementation of 
ECtHR decisions, it should be 
recommended to classify them 
depending on the source in which 
the relevant publication is placed: 
a) publications of an official nature; 
b) publications of an unofficial nature. 
Another basis for classification is the 
essence and content of the publication; 
depending on them, it is recommended 
to single out: a) reference publications 
(including publications prepared 
without the use of mathematical data 
analysis methods and with statistical 
and other data); b) publications of a 
scientific – popular nature (including 
publications of an enlightening and 
educational nature and publications 
of an analytical nature, which lack 
the argumentation of analytical 
conclusions, etc.); c) publications 
of a scientific nature (including 
publications by specialists in 
international law and publications by 
specialists in national law).

Reference publications are mostly 
concise and general in nature. 
Within this group, it is advisable 
to distinguish between publications 
prepared without the use of 
mathematical data analysis methods 
and those with statistical and other 
data.

Scientific- popular publications 
are represented by publications of an 
enlightening and educational nature 
and publications of an analytical 
nature, which lack the argumentation 
of analytical conclusions, etc., in 
order to be considered scientific.

Scientific publications are 
characterized by a high analytical 
level, the use of scientific research 
methods, the presence of conclusions 
and proposals that are properly 
argued. In the case of publications 
of this group, it is advisable to pay 
attention not only to their formal 
expression, but also to their content.

The article proposes to pay attention 
to the fact that constitutional studies 
in the area of the implementation of 
ECtHR decisions have a general (and 
not a branch) nature. Administrative 
studies have the same general 
character. Research by specialists in 
constitutional law and administrative 
law is carried out within the respective 
specialties – but the conclusions, 
proposals and recommendations 
of the authors are not of a sectoral 
(branch) nature, but are aimed at 
improving the effectiveness of the 
implementation of ECtHR decisions as 
a whole (and not only constitutional 
and administrative character).

Key words: human rights, 
constitutional rights, European Court 
of Human Rights, execution of court 
decisions, Commissioner for European 
Court of Human Rights.
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