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Європейський суд з прав людини та його роль в системі
гарантій реалізації прав людини і громадянина
Відповідно до Європейської конвенції про захист прав людини та основних
свобод 21 січня 1959 року було створено міжнародний орган судового захисту прав
людини – Європейський Суд з прав людини. Метою утворення суду було забезпечення
поваги обов’язків, що випливають із конвенції для держав-учасниць, які зробили
спеціальні заяви про визнання обов’язкової юрисдикції Європейського Суду з прав
людини з усіх питань, що стосуються тлумачення і застосування конвенції
У громадян України можливість звертатися до Європейського суду з’явилася
після вступу України до Ради Європи і прийняття 17 липня 1997 р. Закону України
«Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року»,
Відповідно до Конвенції Європейський суд працює на постійній основі та складається
з 40 судді, по одному від кожної держави – члена Ради Європи.
Стосовно заяв про порушення прав і свобод з боку держави, що надходять
від громадян України, Європейський суд: може прийняти справу до розгляду тільки
після того, як було використано всі національні засоби захисту аж до звернення
до Верховного Суду України і не пізніше шести місяців від дати прийняття
остаточного рішення відповідною національною установою України; не розглядає
заяв, які надійшли до Суду ще до того, як Україна стала членом Ради Європи; не
розглядає індивідуальних заяв, якщо вони: анонімні; за своєю сутністю порушують
те саме питання, що вже було розглянуте Європейським судом або вирішене іншою
процедурою міжнародного розслідування чи врегулювання, і не містить ніякої нової
інформації; є зловживання правом на оскарження або явно необґрунтованими; є
несумісними з положеннями Конвенції або протоколів до неї [4, с. 148].
Європейський суд приймає до розгляду лише такі скарги, які пов’язані
з порушенням прав, що гарантовані Конвенцією і протоколами до неї. До них,
зокрема, відносять права: на життя; на повагу до гідності; на свободу і особисту
недоторканність; на законність обвинувачення і справедливість належного та
безстороннього суду; підозрюваного, обвинуваченого на захист; на те, що відносно
кожної людини закон не матиме зворотної сили, крім випадків, коли він пом’якшує
чи скасовує відповідальність особи; засудженого на перегляд вироку; на компенсацію
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шкоди, завданої незаконним засудженням; не бути вдруге покараним за один і той
самий злочин; на невтручання в особисте і сімейне життя; на недоторканність житла;
на таємницю листування; на свободу думки, совісті й релігії; на свободу виявлення
поглядів; на свободу мирних зборів; на участь в асоціаціях (політичних партіях і
громадських організаціях); на створення сім’ї, а також право чоловіка і жінки мати
рівні громадянські права у шлюбі; на захист від будь-якої дискримінації; на приватну
власність; на освіту; виборче право; право не бути позбавленим волі лише на підставі
неспроможності виконання свого договірного зобов’язання; на вільне пересування і
свободу вибору місця проживання на території певної держави, де людина законно
перебуває; вільно залишати будь-яку країну, право громадянина не бути висланим з
території своєї держави, а також право безперешкодного в’їзду на її територію; право
іноземця не бути свавільно висланим за межі держави, на території якої він законно
проживає.
Європейський Суд не скасовує та не змінює рішення національних судів, а
виносить нове рішення, яке є обов’язковим для виконання державою-відповідачем.
При цьому, як свідчить практика Європейського Суду, правовий захист порушених
прав нерозривно пов’язаний зі справедливим відшкодуванням шкоди.
Як влучно зазначив Р.П. Рисдал, Європейський Суд «може служити останнім
притулком для громадян. Ніхто не повинен розраховувати отримати від нього
більше, ніж сприяння виконанню національними судами їх завдання щодо захисту
прав людини» [4, с. 49].
Рішення Європейського суду з прав людини є обов'язковим для виконання
Україною. Передбачено відповідальність за невиконання чи неналежне виконання
Рішення. У разі невиконання або неналежного виконання Рішення винні службові
особи, до повноважень яких належить це виконання, несуть адміністративну,
цивільну або кримінальну відповідальність, передбачену законами України [2].
Остаточне рішення Суду посилається в комітет Міністрів Ради Європи, що
здійснює нагляд за його виконанням. Погроза застосування до держави санкцій ефективний засіб, що гарантує виконання судових рішень. За невиконання рішень
Суду членство держави в Раді Європи може бути припинено. За серйозне порушення
прав людини держава може бути навіть виключена з організації, але подібного
дотепер у діяльності Ради не було. Відповідно до існуючих положень за прострочення
виплат компенсацій передбачені штрафні санкції. Справа знімається з контролю,
коли надходить інформація від заявника чи його адвоката, що справедливість, до
якої він прагнув, відновлена. За виконання рішення Європейського Суду відповідає
держава в цілому: своїм авторитетом, бюджетом, іншими можливими видатками.
Рішення Європейського суду мають не тільки індивідуальне значення
для людини, яка звернулася до нього, а й у певному сенсі універсальне значення:
вони є орієнтиром для національних судів, у тому числі для Конституційного Суду
України, вони надають можливість більш глибоко і правильно зрозуміти обсяг і зміст
гарантованих Європейською конвенцією з прав людини, іншими міжнародними
актами, а також і Конституцією України прав і свобод людини і громадянина, а отже,
більш ефективно захищати їх.
Розглянемо статистику звернень до Європейського Суду. Україна ввійшла в
першу п’ятірку країн за кількістю звернень з 1999 – 2011рр.: перше місце Росія – 40300
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(28, 9 % від загальної кількості звернень), друге Туреччина – 15200 (10,9%), третє
Румунія – 11950 (8,6%), четверте Україна – 10450 (7,5 %), п’яте Італія – 10200 (7,3%).
Щодо кількості порушень, визнаних Європейським Судом з прав людини в
результаті розгляду справ, то в Україні за 2011 рік найбільше порушено таких прав
людини:
1) Право на свободу і особисту недоторканність – 729
2) Право власності – 611
3) Право на соціальний захист – 554
Для порівняння в 2010 році, найбільше порушень визнано:
1) Право на судовий захист – 432
2) Право власності – 301
3) Право свободу і особисту недоторканність – 143
Збільшення кількості звернень громадян України до Європейського Суду
з прав людини є показником погіршення захищеності прав людини, недієвості
механізмів гарантування прав і свобод, а також зростання у громадян усвідомлення
важливості боротьби за власні права [5, c. 94].
Підводячи підсумки, слід зазначити, що незважаючи на те, що діяльність
Європейського суду є додатковою, оскільки основний «тягар» щодо цього захисту
мають узяти на себе національні юрисдикційні органи, Європейському суду з прав
людини належить найвища юрисдикція у галузі судового захисту прав та свобод
людини, що безпосередньо пов’язано з частиною четвертою статті 55 Конституції
України [1, c. 14]. Тобто рішення Європейського суду у цій сфері буде остаточним, і
його повинні виконати відповідні національні державні органи.
Отже, як член міжнародної системи захисту прав людини Україна зобов'язана
дотримуватись міжнародних стандартів щодо прав людини та забезпечувати
колективні права, серед яких права національних меншин, корінних народів та
інші права, через імплементацію міжнародних норм з прав людини у внутрішній
правопорядок, реалізацію цих норм та контроль за їхнім дотриманням, а у випадку
порушення прав людини — через забезпечення справедливого відшкодування.
Звичайно, з врахуванням спадщини, яка дісталась нам від тоталітарної держави, через
труднощі перехідного періоду — як об’єктивні, так і суб’єктивні, процес реального
входження України до міжнародної системи прав людини йде повільно.
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