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Вступ 

 

Одна з характерних рис сучасних міжнародного права та права 

Європейського Союзу (далі – ЄС) полягає в наявності їх взаємодії задля 

ефективного виконання покладених на них функцій щодо 

впорядкування міждержавних та інтеграційних відносин відповідно, 

забезпечення неухильного дотримання «найбільш видимого втілення 

міжнародно-правових цінностей»
1
 – основних принципів міжнародного 

права, до яких належить й принцип поваги до прав людини. При цьому 

необхідно враховувати автономність та інші особливості правопорядку 

ЄС, важливим компонентом якого віднедавна стала гарантована на 

рівні первинного права ЄС можливість захисту основоположних прав 

як осердя прав людини. В основу правових засад регулювання захисту 

основоположних прав у ЄС покладено, inter alia, спільні для держав-

членів конституційні традиції, міжнародно-правові зобов’язання, 

судову практику Суду ЄС та Європейського суду з прав людини (далі – 

ЄСПЛ), що свідчить не лише про наявність взаємодії між міжнародним 

правом і правом ЄС, а й про появу нових дотичних аспектів і вимірів, 

які рельєфно відображають основні тенденції, загальні перспективи 

додаткових можливостей у межах компетенції ЄС. 

Визнання колективними зусиллями держав-членів основоположних 

прав невід’ємною складовою права ЄС, створення та розвиток 

розгалуженої системи їх захисту вочевидь надало інтеграційному 

правопорядку нових рис, притаманних конституційному правопорядку, 

що є знаковим як для процесу європейської інтеграції, так і для 

сучасного конституціоналізму, який поступово еволюціонує, 

набуваючи нових проявів. Стан дотримання основоположних прав у ЄС 

є одним із визначальних чинників ефективності його правового 

порядку, успішності європейської інтеграції, становлячи як науковий, 

так і практичний інтерес. 

                                                           
1
 Мережко А. А. Введение в философию международного права. Гносеология международного права. Киев: Изд-

во «Юстиниан», 2002. С. 170. 
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Теорія та практика захисту основоположних прав у правопорядку 

sui generis ЄС є багатогранною і багатовимірною проблематикою, 

пов’язаною з розвитком інтеграційних процесів, що зумовило появу 

нових інституційно-правових моделей і форм співробітництва, здатних 

забезпечувати захист основоположних прав на рівні ЄС та дотримання 

прав людини у зовнішньому вимірі діяльності інтеграційного 

об’єднання. Наведене вплинуло на становлення та еволюцію системи 

захисту прав людини в ЄС, на практику застосування в інтеграційному 

правопорядку Хартії Європейського Союзу про основоположні права 

(англ. Charter of Fundamental Rights of the European Union) 2000 р. 

(м. Ніцца), адаптованої у Страсбурзі 2007 р. (далі – Хартія ЄС), 

загальних принципів права ЄС, а також Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод 1950 р. (далі – Конвенція 1950 р., 

ЄКПЛ). 

З огляду на стратегічні зовнішньополітичні пріоритети держави, 

перед українською наукою міжнародного права та вітчизняною 

юридичною наукою загалом постає завдання комплексного осмислення 

ґенези та еволюції підходів ЄС до забезпечення та захисту прав 

людини, становлення і розвитку системи захисту прав людини в ЄС, 

рельєфно порівнявши сучасні практики у цій площині з до-

Лісабонським періодом в еволюційному розвитку їхніх ідейних виток. 

Сфера захисту прав людини розглядалася фундаторами європейських 

співтовариств як невластива їх правовим порядкам, в основу яких 

покладено процеси економічної інтеграції. Експліцитно європейські 

співтовариства не опікувалися цією сферою, яка свідомо залишилася 

поза увагою їх установчих договорів та інтеграційних пріоритетів 

зважаючи на те, що на регіональному рівні вона знаходилася у 

компетенції Ради Європи. Складно переоцінити роль судової практики 

у становленні та розвитку захисту основоположних прав на рівні ЄС, у 

формуванні правового механізму і моделей взаємодії ЄС з Радою 

Європи у сфері захисту прав людини. Зрештою, поступово 

основоположні права було інкорпоровано до інтеграційного 
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правопорядку як загальні принципи права, спільні для конституційних 

традицій держав-членів. 

З набуттям чинності Лісабонським договором посилюється увага 

ЄС до проблеми захисту основоположних прав, зокрема, ним 

підтверджено намір ЄС приєднатися до ЄКПЛ, враховуючи, що 

громадяни ЄС мають мати можливість оскаржити до міжнародного 

юрисдикційного органу акти, дії або бездіяльність інституцій, органів, 

агенцій, служб ЄС, їх посадових осіб так само, як вони це роблять у разі 

невиправданого обмеження або порушення їх прав державними 

органами та їх посадовими особами. Понад те, строки приєднання ЄС 

до ЄКПЛ не встановлено, лише закріплено, що воно не змінить 

компетенції ЄС, визначеної в установчих договорах. 

У вітчизняній та зарубіжній юридичній науці, здебільшого, 

досліджувалися питання забезпечення і захисту прав людини у 

державах-членах ЄС, юрисдикція та юриспруденція Суду ЄС, 

відмінності останньої від судової практики ЄСПЛ, значна увага 

приділена міжнародним, передусім європейським, стандартам прав 

людини. Водночас з набранням чинності 1 грудня 2009 р. Хартією ЄС 

проблематика захисту основоположних прав у інтеграційному 

правопорядку набула особливої актуальності, ставши предметом 

окремих наукових праць провідних зарубіжних фахівців, які 

спеціалізуються на міжнародному, переважно європейському, праві 

прав людини (англ. human rights law). Особливо ретельно ними 

розкрито витоки концепції основоположних прав, покладеної в основу 

правозахисної діяльності ЄС та численні проблеми, пов’язані із 

застосуванням Хартії ЄС. 

Хартія ЄС не була інкорпорована до тексту установчих договорів, 

отже, не є їхньою складовою, але має з ними однакову юридичну силу, 

будучи формально самостійним джерелом первинного права ЄС, що не 

має прямої дії у внутрішніх правопорядках держав-членів. Надання 

Хартії ЄС юридично обов’язкової сили є значним поступом у розвитку 

інтеграційних процесів і конституціоналізації права ЄС, у формуванні 

європейської ідентичності. Зважаючи на доволі розлоге і не чітке 
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формулювання у Хартії ЄС стосовно територіальної сфери її дії, у 

монографії зроблено наголос, що сфера застосування основоположних 

прав відповідає сфері дії права ЄС, при цьому остання має тенденцію 

до поширення в умовах розширення міжнародного співробітництва та 

поглиблення міжнародної економічної інтеграції. 

Вивчення сучасної судової практики застосування Хартії ЄС вказує 

на те, що, з одного боку, юриспруденція Суду ЄС дає змогу найбільш 

повно та послідовно зрозуміти сферу застосування основоположних 

прав як осердя прав людини, а, з іншого – залишається чимало 

невизначеностей і пов’язаних із цим невідповідностей, які дотепер 

проглядаються і певною мірою зумовлені казуїстикою Суду. Сфера 

застосування основоположних прав вимагає належного обґрунтування, 

а усунення або, принаймні, зменшення цієї невизначеності підпадає під 

юрисдикцію Суду ЄС. Питання полягає у тому, чи є такий намір, 

оскільки не виключено, що Суд свідомо залишає окремі 

фундаментальні аспекти цієї проблематики відкритими і 

нетранспарентними. Йдеться про розбіжності, які мають важливе 

практичне значення для держав-членів, позаяк за ними зберігаються 

зобов’язання як за національним правом, так і міжнародним, зокрема 

європейським, правом прав людини, які не замінюються Хартією ЄС і 

свідчать про наявність багаторівневого захисту основоположних прав у 

ЄС. 

Переважно положення Хартії ЄС кореспондують правам, 

гарантованим ЄКПЛ. Водночас текст Хартії ЄС поєднує більш 

широкий каталог гарантованих прав, порівняно з ЄКПЛ, закріпивши 

деякі новітні, серед яких право на цілісність особистості, право на 

належне врядування, а також конкретизувавши сферу дії та порядок 

застосування її положень, порівняно з Хартією, проголошеної у 2000 р. 

як політичної декларації. Викладене вказує на те, що проглядається 

інклюзивний підхід до правового регулювання Хартією ЄС, яка 

вирізняється максимально широкою концепцією основоположних прав, 

що становлять так зване «тверде ядро» (англ. hard core) прав людини, 
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узагальнених і системно поєднаних mutatis mutandis у рамках одного 

всеохопного документа, підкреслюючи їхню єдність і неподільність. 

Дотримання основоположних прав є умовою дійсності, 

правомірності актів ЄС, а неоднозначна ситуація щодо національного 

законодавства держав-членів у цьому контексті вимагає ретельного 

вивчення і може стати предметом окремої наукової праці. Держави-

члени зобов’язані дотримуватись основоположних прав, гарантованих 

ЄС, тільки у тому випадку, коли їхня діяльність стосується сфери дії 

права ЄС, однак не завжди зрозуміло, коли і чи діють держави-члени в 

конкретній ситуації у площині сфери дії права ЄС. Важливо 

враховувати, що держави-члени зобов’язані дотримуватись 

основоположних прав не лише, коли вони імплементують правові акти 

ЄС, а також, коли тлумачать або застосовують норми внутрішнього 

права, що підпадають під сферу дії права ЄС. 

Наведене підсилює актуальність комплексного наукового 

дослідження концепції основоположних прав, можливостей їх захисту 

на рівні ЄС, що зумовлюється не лише необхідністю сприяти 

розширенню вітчизняного доробку в сфері прав людини, а й потребою в 

наданні науково обґрунтованих висновків, насамперед, щодо: 

зобов’язань дотримуватись основоположних прав, діючи як суб’єкт 

права ЄС; самостійних стандартів захисту, до яких, на відміну від 

Хартії ЄС, не належать загальні принципи права ЄС, таке 

співвідношення Хартії ЄС та загальних принципів права ЄС 

обумовлюється походженням останніх зі спільних для держав-членів 

конституційних традицій, а також особливостями новітньої практики їх 

застосування; сфери застосування основоположних прав, гарантованих 

ЄС, їхньої забезпеченості судовим захистом; ролі судової практики 

Суду ЄС у забезпеченні правової визначеності з окреслених питань; а 

також стану дотримання так званих суттєвих елементів Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС 2014 р., стрижнем яких є спільні 

цінності, inter alia, повага до прав людини та основоположних свобод. 

Оновлення організаційно-правових засад співробітництва України з 

ЄС, активізація їх договірної практики актуалізує тематику, пов’язану з 
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сучасною практикою захисту основоположних прав у ЄС, осмислення 

якої сприятиме більш ефективному судовому захисту прав вітчизняних 

приватних осіб в ЄС, реалізації політичної асоціації та економічної 

інтеграції України з ЄС, зміцненню політичних і економічних відносин 

між ними, прискоренню адаптації вітчизняного законодавства до права 

ЄС, враховуючи національні інтереси, чинні стандарти 

наднаціонального інтеграційного об’єднання, унікальність його 

інституційного механізму та особливості правового порядку. 

Змістове наповнення розділу 1 «Права людини як пріоритетний 

напрям діяльності європейських міжнародних організацій: 

концептуально-методологічні підходи» присвячено висвітленню 

європейських стандартів забезпечення і захисту прав людини на 

прикладі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (далі – ОБСЄ) 

та Ради Європи, а також відмінностей застосовуваних ними 

концептуально-методологічних підходів. Використання 

антропологічного та герменевтичного методів аналізу ключових 

аспектів обраної теми монографічного дослідження дали змогу 

охарактеризувати загальне тло європейських стандартів у цій сфері на 

прикладі: людського виміру діяльності ОБСЄ, що найбільш виразно 

проглядається в його ролі у забезпеченні дотримання прав людини в 

умовах сучасних викликів, реальних і потенційних загроз; тенденцій 

розвитку європейських стандартів правозахисту, що діють у рамках 

Ради Європи. 

У розділі 2 «Захист основоположних прав у правовому порядку 

Європейського Союзу: становлення та розвиток» розкриваються: 

концептуальні засади розуміння основоположних прав та їх 

співвідношення з правами людини, особливості інтеграційного 

правопорядку; становлення та розвиток системи захисту прав людини в 

ЄС; еволюція його організаційно-правового механізму захисту 

основоположних прав; принципи, механізми і процедури, що прямо або 

опосередковано передбачені для цих цілей; правовий плюралізм і 

багаторівневий захист у цій сфері. 
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Виокремлюються та аналізуються найбільш суттєві особливості 

захисту основоположних прав у інтеграційному правопорядку, 

узагальнюється судова практика з окреслених питань, систематизовано 

викладаються визначальні чинники і досліджуються нагальні проблеми, 

пов’язані зі становленням системи захисту прав людини в ЄС, які 

розкриваються крізь призму: започаткування конвергентних тенденцій 

між нею та системою захисту прав людини, що функціонує у рамках 

Ради Європи; формування нового формату співробітництва у широкому 

загальноєвропейському контексті в умовах багаторівневої та 

багатовимірної європейської інтеграції. 

Резюмується, що одним із вагомих досягнень ЄС у ХХІ сторіччі 

стало утвердження і загалом успішне функціонування інтеграційного 

механізму захисту основоположних прав у притаманній ЄС унікальній 

формі, що переконливо свідчить про поглиблення виходу проблеми 

захисту прав людини (з урахуванням міжнародно-правових засад 

регулювання) поза межі внутрішньої компетенції держав та їх 

суверенітету, про поступове долучення ЄС до захисту основоположних 

прав і забезпечення їх дотримання в зовнішньому вимірі діяльності, 

значною мірою завдяки особливостям договірної практики ЄС. 

Наведене засвідчує еволюцію інтеграційних підходів і пріоритетів, 

наявність тенденцій до поглиблення наднаціональності як правової 

реальності функціонування ЄС. 

Висвітлюється діяльність органів позасудового контролю, зокрема, 

функції та повноваження Агенції ЄС з основоположних прав, 

Спеціального представника ЄС з прав людини, Європейського 

омбудсмана, зауважується, що зростає значення питань, у вирішенні 

яких вони беруть участь. 

У розділі 3 «Хартія Європейського Союзу про основоположні 

права: еволюція від політичної декларації до правового інструменту 

європейської інтеграції» наукового дослідження доводиться, що саме 

Хартія ЄС, еволюціонувавши від політичної декларації до правового 

інструменту інтеграції, відіграла вирішальну роль у становленні 

захисту основоположних прав на рівні ЄС як специфічної нової 
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категорії можливостей реалізації прав людини в інтеграційному 

правопорядку. Важливим для розуміння концептуальних підходів 

творців Хартії ЄС вбачається визначення основоположних прав як 

«твердого ядра» (англ. hard core) прав людини, підтверджених і 

гарантованих інтеграційним об’єднанням на рівні первинного права 

ЄС. Відтак, Хартія ЄС і закладені в ній, як систематизованому каталозі 

основоположних прав, концептуальні ідеї посприяли подальшому 

розвитку деяких базових концепцій у сфері прав людини, які до 

набрання нею чинності еволюціонували частково як результат судової 

практики, частково як реакція на зміни в уявленнях про людську 

гідність, частково як результат реагування на реальні та потенційні 

виклики. Власне, забезпечення дотримання основоположних прав 

покликане тримати сталий баланс між інтеграційним об’єднанням, з 

одного боку, та людською гідністю, повагою до прав людини, 

незалежно від її приналежності до громадянства ЄС, з іншого. 

Важливо враховувати, що Хартія ЄС, по-перше, вочевидь є першим 

євросоюзним каталогом прав людини, який містить їх осердя – 

основоположні права, підтверджені та гарантовані інтеграційним 

об’єднанням, керуючись новітніми підходами; по-друге, з набуттям 

чинності Хартія ЄС має однакову юридичну силу з установчими 

договорами, однак не наділена прямою дією у внутрішніх 

правопорядках держав-членів; по-третє, Хартія ЄС всеохопно поєднує 

усталені та інші види основоположних прав у рамках одного 

узагальненого «Білля про права»; по-четверте, маючи на меті 

посилити захист основоположних прав, ЄС підтверджує права, свободи 

і принципи, надавши їм у Хартії ЄС більш чіткого виразу; по-п’яте, 

основоположні права, гарантовані ЄКПЛ, інкорпоровано до права ЄС 

як загальні принципи, спільні для конституційних традицій держав-

членів, таким чином, матеріальні норми ЄКПЛ було визнано частиною 

загальних принципів, складовою права ЄС; по-шосте, до набуття 

чинності Лісабонським договором та Хартією ЄС загальні принципи 

права ЄС були основними нормами захисту прав людини на рівні ЄС, а 

з 2009 р. є допоміжними щодо Хартії ЄС, а не самостійними 
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стандартами захисту; по-сьоме, як і ЄКПЛ, Хартія ЄС є «живим 

інструментом» захисту основоположних прав, зміст і обсяг яких 

визначаються не лише текстами вказаних актів, Роз’ясненнями до 

Хартії ЄС, а й судовою практикою Суду ЄС. Звісно, основоположні 

права тлумачаться крізь призму умов і реалій сьогодення. 

У розділі 4 «Формування правового механізму взаємодії 

Європейського Союзу з Радою Європи у сфері захисту прав людини» 

аналізуються основні етапи і перспективи розвитку системи захисту 

прав людини в ЄС, особливості її взаємодії з системою захисту прав 

людини, що функціонує у рамках Ради Європи, визнається наявність 

конвергентних тенденцій систем захисту прав людини, сформованих у 

рамках ЄС та Ради Європи. У монографії приділяється увага рецепції 

матеріальних норм ЄКПЛ і практики ЄСПЛ у право ЄС, практиці 

застосування Судом ЄС положень ЄКПЛ, перспективам приєднання ЄС 

до ЄКПЛ, матеріальні норми якої становлять складову права ЄС як 

загальні принципи права. Виявляються перешкоди, що постали перед 

інтеграційним об’єднанням на цьому шляху, а також аналізується 

юриспруденція Суду ЄС з окреслених питань. 

Опрацьовується значна кількість судових рішень, ухвалених Судом 

і Загальним судом ЄС після набуття чинності Лісабонського договору 

та Хартії ЄС, оскільки з того часу ситуація змінилася на користь 

останньої, а норми ЄКПЛ, переважно, застосовуються Судом ЄС як 

допоміжний інструмент, «керівні засади та джерело натхнення». 

Характеризується значення прийняття і набуття чинності Хартії ЄС 

у становленні новітніх підходів до розуміння цих прав і розвитку 

системи захисту прав людини в ЄС, у еволюції в напрямі поглиблення 

його співробітництва з європейськими міжнародними організаціями, 

передусім Радою Європи, роль якої у царині правозахисту, як складової 

європейської правової культури, складно переоцінити. 

Розділ 5 «Екстратериторіальна дія права Європейського Союзу 

крізь призму зобов’язань щодо прав людини» монографічної праці 

присвячено новітнім підходам до екстратериторіальності як такої та у 

сфері прав людини зокрема, проблематиці екстратериторіальності 
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Хартії ЄС, загалом територіальній сфері її дії. Таким чином, йдеться 

про дискусійні проблемні питання, які вимагають наукового 

обґрунтування. 

З набуттям чинності Лісабонського договору, утвердженням 

міжнародної правосуб’єктності ЄС і зростанням ролі на міжнародній 

арені, він демонструє виразну тенденцію до розширення сфер, стосовно 

яких здійснюється екстратериторіальне застосування норм права ЄС, 

задля забезпечення дотримання прав людини, належного 

функціонування внутрішнього ринку та інтеграційного правопорядку, 

передусім ефективного виконання положень установчих договорів, 

Хартії ЄС і законодавчих актів ЄС, враховуючи сутність 

основоположних прав і їхні концептуальні засади. 

Екстратериторіальне застосування права ЄС характеризується крізь 

призму зобов’язань інтеграційного об’єднання у сфері прав людини. 

Аналізується екстратериторіальна юриспруденція Суду ЄС та еволюція 

практики застосування юрисдикційних моделей екстратериторіальної 

дії норм права ЄС. Розкривається змістове наповнення сучасних 

юрисдикційних моделей, які наразі найчастіше застосовуються Судом 

ЄС; пропонується авторське визначення поняття 

екстратериторіальності права ЄС, за відсутності нормативно 

визначеного його багатоаспектного змісту. Значна увага приділяється 

правовим засадам регулювання, сучасним судовій практиці Суду ЄС і 

доктринальним поглядам, переважно зарубіжних вчених, які доклали 

чимало зусиль для концептуалізації екстратериторіальності, в окремих 

випадках переосмисливши і переглянувши свої позиції, доктринальні 

підходи, адже йдеться про досить складні та багатопланові питання, що 

не вирізняються усталеністю термінології, вимагають наукового 

обґрунтування, зберігаючи евристичний потенціал. 

Висвітлюються новітні джерела, зокрема, вторинного права ЄС, 

оскільки останнє постійно розвивається, ці зміни нелегко 

відслідковувати, що призводить до не завжди своєчасного їх 

опрацювання. Як наслідок, вони не одразу стають широко відомими для 

вітчизняної наукової спільноти, проте мають важливе практичне 
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значення. Аналіз джерел дає підстави для висновку, що саме на рівні 

первинного права ЄС право на захист персональних даних вперше було 

закріплене у Договорі про функціонування Європейського Союзу (далі 

– ДФЄС) та гарантоване Хартією ЄС. Водночас, серед джерел 

вторинного права ЄС, вагому роль у розвитку права на персональні дані 

має Регламент ЄС 2016/679 про захист фізичних осіб під час обробки 

персональних даних і їхнього вільного обігу, та про скасування 

Директиви 95/46/ЄС (відомий як Загальний регламент про захист 

даних; набрав чинності 25 травня 2018 р.), який, inter alia, визнає захист 

фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних одним з 

основоположних прав, розкриває механізми передання персональних 

даних у треті країни або міжнародні організації. Отже, важливим 

нововведенням є розширення територіальної сфери дії права ЄС у сфері 

захисту персональних даних, що уможливлює поширення його 

екстратериторіального застосування. Таким чином, ЄС практикує 

здійснення екстратериторіальної юрисдикції й за допомогою своїх 

інструментів захисту персональних даних, які упродовж останніх років 

змістовно суттєво оновлено. 

Аналізуючи принцип поваги до прав людини як складову спільних 

цінностей, «суттєвих елементів», закріплених в Угоді про асоціацію 

між Україною та ЄС 2014 р., як стрижень формування європейської 

ідентичності, у розділі 6 «Повага до прав людини як спільна цінність 

України та Європейського Союзу» приділяється увага як усталеній 

практиці, так і новітнім процедурним підходам до процесу набуття 

членства в ЄС, враховуючи копенгагенські критерії як чинники 

розбудови європейської інтеграції та інструменти реалізації спільних 

цінностей. Окремий підрозділ монографічного дослідження присвячено 

концептуалізації європейської ідентичності, проблемам, чинникам та 

механізмам її конструювання у парадигмі антропоцентризму. 

У розділі 7 «Відступ від зобов’язань у сфері прав людини: 

міжнародні стандарти, позиція Європейського Союзу і практика 

України» висвітлюються важливі дотичні питання стосовно дерогації. 

У монографії вперше в Україні зроблено спробу комплексно дослідити 
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інституційно-правову модель захисту основоположних прав у 

правопорядку sui generis ЄС як наднаціонального інтеграційного 

об’єднання, підходи і механізми якого вирізняються своєрідністю. 

Найбільш виразно це проглядається на прикладі можливості відступу 

від міжнародно-правових зобов’язань з прав людини у виняткових 

випадках, в обмеженому обсязі та під час виникнення надзвичайних 

обставин, дотримуючись особливих умов і узгоджених процедур, 

визначених у відповідних міжнародних договорах, що є недопустимим 

у праві ЄС, позаяк установчими договорами та Хартією ЄС не 

передбачена можливість відступу від зобов’язань у сфері 

основоположних прав. 

Таким чином, здійснено спробу комплексного осмислення на 

монографічному рівні з позицій міжнародного права та права ЄС 

особливостей забезпечення дотримання, захисту основоположних прав 

у правопорядку ЄС, водночас приділяється увага міжнародним 

стандартам відступу від зобов’язань у сфері прав людини під час 

суспільної небезпеки, що загрожує життю нації, позиції ЄС і практиці 

відступу України від міжнародно-правових зобов’язань у цій сфері в 

умовах збройного конфлікту та тимчасової окупації частини державної 

території. 

У концептуально-методологічній та практично-значимій площині 

врахування міждисциплінарних зв’язків дало змогу комплексно 

охарактеризувати міжнародні (на прикладі Організації Об’єднаних 

Націй (далі – ООН), ОБСЄ і Ради Європи), інтеграційний (на прикладі 

ЄС) та вітчизняний підходи до захисту прав людини в реаліях 

сьогодення, щоб привернути до них увагу наукової спільноти і 

виразніше продемонструвати особливості сучасної практики захисту 

основоположних прав у ЄС. 

У монографії опрацьовується значна кількість першоджерел, 

судових рішень Суду та Загального суду ЄС, наукових доробків 

вітчизняних і зарубіжних вчених, висловлюється авторське бачення 

складних проблем, що неоднозначно сприймаються у науці 

міжнародного права. Концептуальні підходи та наукові результати 
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монографічної праці можуть бути корисними для навчального процесу, 

що охоплює й систему підготовки, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації державних службовців. Їх може бути використано в 

законотворчій роботі Верховної Ради України, її комітетів, а також 

враховано у відповідних напрямах діяльності Міністерства юстиції 

України та Міністерством закордонних справ України в процесі 

реалізації зовнішньополітичного курсу держави. Практичне значення 

одержаних результатів полягає у тому, що теоретичні положення, 

висновки, пропозиції та практичні рекомендації, сформульовані в 

монографії, можуть бути використані у науково-дослідній роботі не 

лише з права ЄС та міжнародного права, оскільки вирізняються 

міждисциплінарним підходом. Окрім того, вони можуть стати в нагоді 

для розробки національних стратегій і планів дій у сфері прав людини 

чи їхніх окремих категорій. 

Авторка висловлює щиру вдячність: науковому консультанту 

професору Денисову Володимиру Наумовичу за його мудрі 

методологічно-практичні поради, невичерпний науковий конструктив, 

безмежну любов до наукової ниви та її великодушне і щедре дарування 

усім своїм вихованцям, до яких маю честь належати вже чверть 

сторіччя; шановним рецензентам – професору Мережку Олександру 

Олександровичу, професору Муравйову Віктору Івановичу та професору 

Яковюку Івану Васильовичу – за їх цінні зауваження і слушні 

рекомендації; директору Інституту держави і права імені 

В. М. Корецького Національної академії наук України академіку 

Національної академії наук України Шемшученку Юрію Сергійовичу та 

співробітникам Інституту за сприятливу творчу атмосферу та 

багаторічну всебічну підтримку; колективу відділу міжнародного права 

та порівняльного правознавства, кожному зі співробітників окремо, за 

змістовні корисні поради під час написання й обговорення цієї 

монографії, які допомогли в роботі над нею; професору Акуленку 

Віктору Івановичу за довголітні плідні наукові діалоги та глибинне 

ідейне сприяння творчій співпраці; Президенту Чеської асоціації 

європейських студій професору Шишковій Надєжді (Naděžda Šišková) 
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за її віру в мої можливості, тематичні міркування і надихання на пошук 

наукової істини; професору кафедри міжнародного та європейського 

права Університету Палацького в Оломоуці (Чехія) пану Ондрею 

Гамуляку (Ondrej Hamul'ák) за доброзичливу підтримку творчих зусиль                 

та наукову співпрацю; особливо моїм дорогим батькам – Швець 

Вікторії Панасівні та Швецю Григорію Миколайовичу, любій родині, 

яка завжди була поруч і саме завдяки її підтримці та розумінню ця 

праця змогла відбутися. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 

 

1.1 Роль Організації з безпеки і співробітництва в Європі у 

забезпеченні дотримання прав людини в умовах  

реальних і потенційних загроз 

 

Багатовимірний підхід до безпеки людини становить стрижень 

функціонування Організації з безпеки і співробітництва в Європі (далі – 

ОБСЄ, англ. Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE). 

Забезпечення дотримання прав людини тісно пов’язане з необхідністю 

системної протидії сучасним викликам і загрозам національній та 

міжнародній безпеці, вимагаючи якісно нових підходів, актуалізуючи 

затребуваність міжнародних організацій у розбудові ефективної 

європейської системи колективної безпеки, основу якої складає ОБСЄ 

як найбільш представницька регіональна міжнародна міжурядова 

організація зі зміцнення безпеки та забезпечення стабільності в Європі
2
. 

ОБСЄ створено 1 січня 1995 р. як свідчення принципово нового 

бачення європейської архітектури безпеки і значення Європи для 

глобальної безпеки. Однак її становлення започатковано 1 серпня 

1975 р. у м. Гельсинкі (Фінляндія) із заснуванням Наради з безпеки і 

співробітництва в Європі (далі – НБСЄ; англ. Conference for Security and 

Co-operation in Europe, CSCE), наступницею якої є ОБСЄ, що має 

потенціал у сфері зміцнення безпеки та забезпечення стабільності в 

Європі, становлячи основу європейської системи колективної безпеки. 

Вочевидь переконливим є висловлювання Голови Парламентської 

асамблеї ОБСЄ Крістіни Муттонен: «без співробітництва у цьому 

взаємопов’язаному світі не обійтись, і жодна країна… не взмозі 

                                                           
2
 Фалалєєва Л. Г. Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Енциклопедія міжнародного права: у 3 т. / 

редкол.: Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов (співголови) та ін.; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України. Київ: Академперіодика, 2019. Т. 3: М–Я. С. 439. 
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самостійно забезпечити свою безпеку»
3
. Водночас міжнародний захист 

прав людини визнається своєрідним спільним знаменником усього 

комплексу міжнародних відносин, у тім числі співробітництва держав у 

рамках європейських міжнародних організацій. «Зростання значущості 

гуманітарного чинника в міжнародному праві»
4
 вітчизняні вчені, 

професор О. О. Мережко та М. І. Неліп, передусім пов’язують з тим, що 

«провідною тенденцією розвитку сучасного міжнародного права стає 

його подальша гуманізація, тобто становлення й зміцнення в ньому 

одного з найважливіших принципів – принципу поваги до прав 

людини»
5
. Вочевидь у ХХІ сторіччі ця тенденція зберігається, 

набуваючи особливої актуальності. 

ОБСЄ становить основу розбудови європейської системи 

колективної безпеки, формування на базі напрацьованих стандартів, 

зокрема у рамках людського виміру безпеки, «спільноти 

відповідальності» в Євроатлантичному та Євразійському регіонах. 

ОБСЄ слугує важливою ланкою реалізації багатовимірних підходів до 

безпеки, європейської військово-політичної стабільності, розвитку 

різнопланового і багаторівневого співробітництва з ООН, Організацією 

Північноатлантичного договору (НАТО), ЄС, Радою Європи у сфері 

забезпечення прав людини та основоположних свобод, використовуючи 

різноманітний інструментарій: ведення діалогу і консультацій, надання 

технічної допомоги, обмін інформацією, участь у роботі органів і 

оперативних структур, координацію діяльності та спільних дій, 

реалізацію спільних проєктів і програм, проведення моніторингу тощо, 

послуговуючись системним підходом
6
, проявляючи гнучкість. На часі 

докладання зусиль задля підвищення ролі ОБСЄ як цінної платформи 

для інклюзивного діалогу та спільних дій
7
 з метою протидії безпековим 

викликам у масштабах регіону ОБСЄ та поза його межами. 
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В умовах реальних і потенційних загроз питання безпеки 

набувають особливої актуальності, а в поєднанні з проблемами у сфері: 

дотримання прав людини, захисту культурних цінностей у період 

міжнародних і неміжнародних збройних конфліктів
8
, протидії 

транснаціональній організованій злочинності, протидії наявним 

транснаціональним викликам та боротьби з тероризмом в усіх його 

формах і проявах, незалежно від мотивації, є практично першорядними. 

Водночас міжнародно-правовий інструментарій та інституційний 

механізм підтримання міжнародної безпеки майже повністю вичерпали 

свій ресурс, не здатні забезпечити змістовне та ефективне реагування, 

скориставшись можливостями співробітництва, фактично призвівши до 

появи нових геополітичних реалій. 

Зрештою, міжнародне співтовариство як політико-правова 

спільнота, що характеризується наявністю різноманітних акторів, 

об’єднаних спільними інтересами
9
, неодноразово намагалося виробити 

дієвий інституційно-правовий механізм задля реалізації спільних 

зусиль з підтримання миру та безпеки, забезпечення стабільності. 

Створені структури часто виявлялися малоефективними або 

недостатньо авторитетними щодо прийняття і, найважливіше, 

забезпечення виконання рішень з окреслених питань. У ситуації, коли у 

системі ООН головний орган з підтримання міжнародного миру та 

безпеки – Рада Безпеки – не вирізняється дієвістю у запобіганні та 

протидії міжнародним збройним конфліктам, складно вести мову про 

конструктивну роль регіональних об’єднань у цій сфері, серед яких і 

ОБСЄ як одна з найбільш перспективних регіональних міжнародних 
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організацій у безпековій сфері. Нові геополітичні реалії вказують на 

необхідність якнайшвидшого завершення процесу інституціоналізації 

ОБСЄ
10

, враховуючи передусім положення Заключного акта НБСЄ 

1975 р. та Паризької Хартії для нової Європи 1990 р., дотримуючись, 

керуючись якими у взаємних відносинах, держави-учасниці погодилися 

розвивати загальноєвропейський процес на багатосторонній основі, на 

засадах ефективної багатосторонності, докладаючи зусиль задля 

зближення своїх міжнародно-правових позицій з питань, що становлять 

взаємний інтерес. 

Компетенція ОБСЄ охоплює ряд сфер, від заходів раннього 

попередження, запобігання конфліктам і превентивної дипломатії, як 

методу підтримання миру і зміцнення безпеки, до реалізації проєктів у 

сферах забезпечення прав людини та свободи засобів масової 

інформації. Основними напрямами її діяльності є: контроль над 

розповсюдженням озброєнь; дипломатичні зусилля задля запобігання 

конфліктам на ранніх стадіях їх розвитку; заходи зміцнення довіри та 

посилення безпеки; протидія кіберзагрозам і боротьба з тероризмом; 

економічна та екологічна безпека; забезпечення прав людини та 

основоположних свобод, прав національних меншин, толерантності та 

недискримінації, верховенства права, а також підтримка демократії, 

розвиток демократичних інститутів
11

; робота на місцях; моніторинг 

виборів у всьому регіоні ОБСЄ. Належна реалізація наведеного 

актуалізує дотримання принципу співробітництва держав та інших 

принципів Статуту ООН як концептуально-правових положень, що 

«характеризують правовий порядок у відповідних сферах міжнародних 

відносин»
12

, «становлять найважливіші засади сучасного світового 

                                                           
10

 Фалалєєва Л. Г. Людський вимір ОБСЄ та її роль у сучасній архітектурі європейської безпеки. Теоретичні та 

практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: зб. наук. праць, присвячений 

пам’яті професора Володимира Павловича Пастухова / за заг. ред. М. І. Іншина; упоряд. О. В. Тищенко, 

Л. С. Нецька, І. С. Сахарук. Київ: ДП «Прінт Сервіс», 2017. С. 485-486. 
11

 See: Aleksanyan Ashot. Civil Society as a Phenomenon of Post-Soviet Political Life: A Threat or a Guarantor of 

National Security. Transformation and Development. Studies in the Organization for Security and Cooperation in Europe 

(OSCE) Member States / ed. Anja Mihr. Springer, 2020. P. 30. URL: https://www.springer.com/gp/book/9783030427740. 
12

 Денисов В. Н. Принципи міжнародного права. Енциклопедія міжнародного права: у 3 т. / редкол.: 

Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов (співголови) та ін.; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 

Київ: Академперіодика, 2019. Т. 3: М–Я. С. 622. 



25 

порядку»
13

, належать до основних принципів міжнародного права, і, 

залежно від нормативно-правового змісту, окремі з них слугують 

імперативними нормами загального міжнародного права (лат. jus 

cogens). Всебічно аналізуючи ґенезу загальновизнаного основного 

принципу міжнародного права, що стосується дружніх відносин між 

державами відповідно до Статуту ООН і нормативно-правовий зміст, як 

стандарт міжнародної поведінки, принципу співробітництва держав, 

професор В. Н. Денисов справедливо наголошує, що «важливий внесок 

у підтвердження та розвиток цього принципу зробила Нарада з безпеки 

і співробітництва в Європі… відповідно до цілей і принципів Статуту 

ООН»
14

. 

Новітні виклики і загрози підвищили інтерес до цілей ОБСЄ, 

визначених у Будапештських рішеннях 1994 р., а саме: активно 

використовувати напрацьовані у рамках НБСЄ норми і стандарти для 

формування загальної безпеки; забезпечувати повне виконання усіх 

зобов’язань, узятих у рамках НБСЄ; слугувати форумом консультацій, 

прийняття рішень і співробітництва; зміцнювати добросусідські 

відносини, заохочувати укладення дво- і багатосторонніх угод між 

державами-учасницями; посилити превентивну дипломатію; підвищити 

можливості врегулювання спорів і конфліктів, використання 

миротворчих операцій; зміцнювати безпеку шляхом контролю за 

озброєннями і роззброєнням, зміцнення довіри та безпеки; розвивати 

діяльність у сфері прав людини та основоположних свобод; 

поглиблювати співробітництво з метою утвердження стабільної 

ринкової економіки в усіх державах-учасницях; продовжувати 

нарощувати потенціал Організації задля вирішення проблем з 

урахуванням усього спектра її функцій, що сформувалися після 

прийняття Заключного акта НБСЄ 1975 р. (містить Декларацію 

принципів, якими держави-учасниці погодилися керуватися у взаємних 
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відносинах), з метою віднайдення відповідей на сучасні виклики і 

загрози
15

, як реальні, так і потенційні загрози. 

Примітно, що на Лісабонській зустрічі найвищого рівня, яка 

відбулася 2-3 грудня 1996 р., прийнято Декларацію про модель 

загальної і всеохопної безпеки для Європи XXI сторіччя, що 

підкреслила актуальність побудови єдиної мирної і демократичної 

Європи без ліній поділу. В 1997 р. у Копенгагені проходило засідання 

Ради Міністрів закордонних справ ОБСЄ, на якій схвалено рішення 

розпочати роботу над Хартією європейської безпеки. Через рік 

аналогічна зустріч відбулася в Осло, на якій прийнято Декларацію про 

роль ОБСЄ в створенні нової системи європейської безпеки. Важливе 

історичне і політичне значення має Стамбульська зустріч найвищого 

рівня (18–19 листопада 1999 р.), на якій держави-учасниці підписали 

Хартію європейської безпеки, що передбачила «нові функціональні 

види діяльності ОБСЄ»
16

, визначила засадничі норми взаємодії у 

регіоні ОБСЄ в дусі транспарентності та прогнозованості
17

. У рамках 

«Процесу Корфу» 2009 р. та процесу «Гельсинкі +40» 2012 р. 

започатковано дискусії про необхідність зміцнення європейської 

безпеки та модернізації ОБСЄ. Йшлось про консолідацію зусиль на: 

підвищенні ролі ОБСЄ у протистоянні новітнім глобальним викликам і 

загрозам, реальним і потенційним, запобіганні конфліктам та 

врегулюванні спорів, контролі над озброєннями в Європі. Концепція 

загальної і всеохопної безпеки виходить з презумпції того, що 

довгострокові безпека і стабільність досяжні у регіоні ОБСЄ лише на 

основі всеохопного і заснованого на співробітництві підходах. 

Відтак, з огляду на застосовувані підходи ОБСЄ до безпеки, в 

основу яких покладено принцип неподільності безпеки, її діяльність 

поєднує військово-політичний, економіко-екологічний та людський 

виміри. У рамках зазначених безпекових вимірів діяльності ОБСЄ 

                                                           
15

 Фалалєєва Л. Г. Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Енциклопедія міжнародного права: у 3 т. / 

редкол.: Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов (співголови) та ін.; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України. Київ: Академперіодика, 2019. Т. 3: М–Я. С. 439-440. 
16

 Баймуратов М. А., Делинский А. А. Международно-правовые аспекты становления и развития европейской 

системы безопасности на пороге XXI века: моногр. Одесса: Юридична література, 2004. С. 123-124. 
17

 Charter for European Security. OSCE official site. URL: http://www.osce.org/mc/17502. 

http://www.osce.org/mc/17502


27 

наявні механізми консультацій стосовно конкретних ситуацій за 

тематичним спрямуванням відповідного виміру, підкріплені гнучкою 

практикою їх застосування. Кожен із механізмів зміцнення безпеки і 

забезпечення стабільності у діяльності ОБСЄ стосовно конкретної 

ситуації є індивідуально-визначеним і не може застосовуватися замість 

іншого
18

. При цьому практична реалізація потенційних можливостей 

ОБСЄ узалежнена, насамперед від завершення процесу 

інституціоналізації та структуризації
19

, готовності держав-учасниць до 

конструктивної взаємодії, використання стратегічного і системного 

підходів, дієвого реагування на новітні геополітичні реалії, що 

актуалізують підписання установчого акта ОБСЄ, наділення її 

компетенцією приймати юридично обов’язкові рішення у сфері 

військово-політичного, економіко-екологічного та людського вимірів, 

передусім щодо дотримання прав людини та основоположних свобод. 

Не менш важливим є «створення умов для підвищення дієвості органів 

ОБСЄ, покращення механізмів прийняття та реалізації рішень, а 

також… добросовісного виконання державами-учасницями взятих 

ними в її рамках міжнародних зобов’язань»
20

. На часі «активізація 

діяльності ОБСЄ як форуму, найбільш придатного для інклюзивного, 

орієнтованого на конкретні результати діалогу з проблем безпеки в 

Європі»
21

, inter alia, людського виміру безпекового співробітництва. 

Діяльність ОБСЄ в зонах конфліктів, як правило, зводиться до 

підтримки миротворчих зусиль ООН. Місії ОБСЄ вирішують питання 

щодо повернення біженців, які залишили свою країну під час збройного 

конфлікту, спостерігають за дотриманням прав людини, оцінюють 

умови забезпечення і захисту прав людини, захисту культурних 

цінностей у період збройного конфлікту. ОБСЄ активно діє на рівні 

польових місій. Триває пошук нових форм співробітництва на місцях, 
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шляхів підвищення віддачі від діяльності ОБСЄ на місцях. Як правило, 

робота на місцях передбачає: зміцнення військово-політичної безпеки, 

створення здорового економічного та екологічного середовища, 

спостереження за дотриманням прав людини та основоположних 

свобод. Діяльність на місцях включає заходи з надання допомоги в 

забезпеченні безпеки кордонів, у протидії транснаціональній 

організованій злочинності, у боротьбі з тероризмом. «Відповідь на 

питання про те, чи може бути в арсеналі таких засобів і гуманітарна 

інтервенція, є неоднозначним. З одного боку, Організація визнає себе 

регіональним органом у контексті статті 53 Статуту ООН, з іншого – 

незважаючи на свою активну участь у врегулюванні конфліктів та 

діяльність після їхнього врегулювання шляхом створення 

різноманітних місій, не має у своєму розпорядженні необхідного 

досвіду і засобів для здійснення широкомасштабного та ефективного 

збройного втручання. Водночас ОБСЄ володіє потужним арсеналом 

механізмів і засобів для здійснення несилової гуманітарної 

інтервенції»
22

. 

ОБСЄ напрацювала низку стандартів у рамках кожного з трьох 

вимірів її діяльності: військово-політичного, економіко-екологічного та 

людського, що різняться за формою і змістом
23

. Скажімо, керівні 

принципи та процедурні питання консультацій у рамках військово-

політичного виміру визначені конкретними документами, покладеними 

в їх основу, серед яких: Механізми і процедури ОБСЄ
24

 

(SEC.GAL/132/11) від 14 вересня 2011 р., Віденський документ про 

заходи зміцнення довіри і безпеки
25

 (FSC.DOC/1/11) від 30 листопада 

2011 р. Внутрішньоорганізаційний механізм ОБСЄ потребує оновлення 

і модернізації, чіткої структуризації та створення умов для підвищення 
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його ефективності, inter alia, щодо реалізації багатовимірних підходів 

Організації до безпеки. Консультації проводяться, зокрема, за сприяння 

директивних органів ОБСЄ – Постійної ради (на регулярній основі 

займається проведенням політичних консультацій та прийняттям 

рішень з усіх питань діяльності ОБСЄ), Форуму зі співробітництва у 

галузі безпеки (далі – ФСБ; курує військово-політичний вимір і 

консультації з військово-політичних аспектів безпеки). Спільні 

засідання вказаних органів регулюються Правилами процедури ОБСЄ
26

 

(MC.DOC/1/06) від 1 листопада 2006 р. Постійна рада та ФСБ можуть 

надавати експертну підтримку, орієнтувати сторони і сприяти пошуку 

врегулювання, формуванню ними ідей для обговорення, засвідчуючи 

посилену і скеровану на результат участь ОБСЄ у процесі: політичного 

врегулювання конфліктів, усунення причин напруженості між 

сторонами, відновлення довіри та інтенсифікації політичного 

примирення. Примітно, що Рішенням (PC.DEC/1117) від 21 березня 

2014 р. № 1117 з доданими до нього інтерпретуючими заявами, 

Постійна рада вирішила розмістити в Україні Спеціальну 

моніторингову місію ОБСЄ, яка має окремий від Координатора 

проєктів ОБСЄ в Україні мандат з моніторингу ситуації
27

. 

Віденський документ про заходи зміцнення довіри і безпеки 2011 р. 

є оновленим в аспекті доповнення згідно з Рішенням ФСБ 

(FSC.DEC/14/11), прийнятим на його 665-му спеціальному засіданні у 

Відні 30 листопада 2011 р. Він імплементує положення Паризької хартії 

для нової Європи 1990 р., Програми негайних дій, викладеної в 

Гельсинському документі 1992 р., Концептуальних засад для контролю 

над озброєннями, взятих на Лісабонській зустрічі найвищого рівня у 

1996 р., а також Віденських документів 1990, 1992, 1994, 1999 рр., що 

доповнили набір заходів зміцнення довіри і безпеки. 
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Віденський документ про заходи зміцнення довіри і безпеки 

2011 р., до якого експліцитно інкорпоровано деякі складові 

Берлінського механізму, спрямований на узгодження шляхів посилення 

військово-політичного інструментарію ОБСЄ, приділяючи особливу 

увагу наявним механізмам контролю над озброєннями та заходам 

зміцнення довіри і безпеки, їх модернізації. Взаємодоповнювальні 

заходи зміцнення довіри і безпеки, передбачені зазначеним Віденським 

документом 2011 р., становлять стрижень цих заходів у військово-

політичному вимірі ОБСЄ
28

. Серед іншого, Віденський документ про 

заходи зміцнення довіри і безпеки 2011 р. (Глава ІІІ «Зменшення 

небезпеки») містить положення про ряд конкретних механізмів і 

процедур поетапної реалізації дій, спрямованих на досягнення прогресу 

в зміцненні довіри і безпеки, зменшення ризиків виникнення конфлікту 

та/або його ескалації, а саме: 

• механізм консультацій та співробітництва щодо незвичайної 

військової діяльності; 

• співробітництво щодо небезпечних інцидентів військового 

характеру; 

• організація на добровільній основі відвідувань для усунення 

занепокоєнь у зв’язку з військовою діяльністю. 

ОБСЄ заохочує процес роззброєння та обміну інформацією з метою 

зміцнення взаємної довіри і зменшення загрози конфліктів, вона сприяє 

налагодженню відкритого конструктивного діалогу, впровадженню 

принципів демократичного контролю у збройних силах, надає допомогу 

в знищенні надлишків зброї та боєприпасів, забезпеченні безпеки 

складів і сховищ тощо. У новому тисячолітті роззброєння є одним з 

основних інструментів запобігання міжнародним конфліктам. На 

переконання професора В. Н. Денисова, роззброєння у нових умовах є 

не лише ідеєю, а міжнародно-правовим принципом, який у поєднанні з 

принципом незастосування сили або загрози силою покликаний 
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«цементувати встановлений після Другої світової війни міжнародний 

правопорядок»
29

. 

Механізм консультацій та співробітництва щодо незвичайної 

військової діяльності застосовується на підставі політичного акта – 

Віденського документу про заходи зміцнення довіри і безпеки 2011 р. 

Він регулює процедурні питання застосування зазначеного механізму, 

який є спеціальним інструментом запобігання конфлікту в разі 

виникнення загрози застосування збройних сил. Встановлено, що 

держави-учасниці ОБСЄ консультуватимуться і співпрацюватимуть 

одна з одною, якщо їх збройні сили задіяні в незвичайних і 

незапланованих діях поза межами місць їх постійної дислокації у 

мирний час, якщо такі дії є значними у військовому плані та 

здійснюються в зоні застосування заходів зміцнення довіри і безпеки, а 

також якщо щодо таких дій одна з держав-учасниць висловлює 

занепокоєння щодо її безпеки. Застосування цього механізму може бути 

активовано у зв’язку зі зверненням держави-учасниці із запитом про 

надання роз’яснень стосовно дій іншої держави-учасниці, які 

викликають занепокоєння з міркувань безпеки. У запиті вказується 

причина / причини занепокоєння та, наскільки можливо, тип і місце / 

район таких дій. Відповідь на запит має бути надано протягом 48-ми 

годин і містити відповіді на поставлені питання, а також будь-яку 

інформацію, що стосується запиту, з метою пояснення відповідних дій 

та усунення занепокоєння. Крім того, запит і відповідь направляються 

всім іншим державам-учасницям без затримки
30

. 

Після розгляду наданої відповіді, держава, що звернулася із 

запитом роз’яснення, може клопотати про проведення зустрічі з 

державою, яка надала відповідь для обговорення цього питання. Запит 

про таку зустріч передається всім державам-учасницям теж без 

затримки. Держави, яка здійснює запит і яка надає відповідь, мають 

право просити інші зацікавлені держави-учасниці, зокрема ті, які теж 
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висловили занепокоєння чи могли б бути залучені до цих дій, узяти 

участь у зустрічі. Така зустріч під головуванням Діючого голови ОБСЄ 

(здійснює загальне керівництво оперативною діяльністю та 

координацію поточної роботи ОБСЄ; упродовж 2020 р. – глава 

зовнішньополітичного відомства Албанії Еді Рама; протягом 2021 р. – 

Швеції, 2022 р. – Польщі) або його представника має бути скликана 

упродовж максимум 48-ми годин і проводитися у місці, взаємно 

узгодженому державами, одна з яких здійснює запит, а інша – надає 

відповідь. Якщо згоди щодо місця проведення не досягнуто, зустріч 

проводитиметься в Центрі запобігання конфліктам (у структурі 

Секретаріату є своєрідним центром координації зусиль, спрямованих на 

підвищення ролі ОБСЄ у сфері військово-політичного виміру; надає 

підтримку за напрямами раннього попередження, запобігання 

конфліктам, урегулювання криз і постконфліктного відновлення; 

координує діяльність структур ОБСЄ на місцях і сприяє у виконанні їх 

мандатів). Принагідно зауважимо, що Секретаріат надає оперативну 

підтримку державам-учасницям з широкого кола санкціонованих видів 

діяльності у рамках кожного з трьох вимірів ОБСЄ
31

, у тім числі й 

людського виміру. 

Звіт про консультації у рамках цієї зустрічі має бути підготовлено і 

передано всім державам-учасницям Діючим головою ОБСЄ або його 

представником без затримки. Одна або обидві безпосередньо 

зацікавлені держави можуть також клопотати про проведення зустрічі у 

форматі всіх держав-учасниць. У цьому випадку Діючий голова або 

його представник має протягом максимум 48-ми годин скликати 

зустріч, у ході якої держави, яка здійснює запит і яка надає відповідь, 

обґрунтовують кожна свою позицію, добросовісно намагаючись 

посприяти віднайденню взаємоприйнятного рішення
32

. 

Постійна рада і ФСБ мають спільно забезпечувати проведення такої 

зустрічі. Завдання цих органів проведення переговорів і прийняття 
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рішень – спільна оцінка ситуації, вони можуть рекомендувати 

зацікавленим державам заходи для стабілізації ситуації і припинення 

дій, що викликали занепокоєння. Окреслений механізм встановлено з 

метою усунення загрози збройних конфліктів між державами-

учасницями ОБСЄ та протидії можливим сутичкам, силовим 

аргументам між ними, а його результативність узалежнена від 

готовності відповідних держав до взаємних поступок і компромісів. 

Щодо практики застосування, то протягом 2014 р. Україна, Канада, 

Естонія і США направили Російській Федерації 19-ть запитів у рамках 

механізму консультацій та співробітництва з незвичайної військової 

діяльності, згідно з Віденським документом про заходи зміцнення 

довіри і безпеки 2011 р. Згодом за підсумками цих запитів було 

проведено три спільних засідання Постійної ради та ФСБ, поширено 

доповіді про них. 

Співробітництво щодо небезпечних інцидентів військового 

характеру передбачає, що держави-учасниці співпрацюватимуть 

шляхом повідомлень про небезпечні інциденти військового характеру 

та їх вирішення у зоні застосування заходів зміцнення довіри і безпеки 

задля запобігання можливому неправильному розумінню та 

послаблення наслідків для іншої держави-учасниці. У випадку таких 

небезпечних інцидентів кожна держава-учасниця має призначити пункт 

для контактів і поінформувати про це всі інші держави-учасниці. 

Перелік пунктів знаходитиметься у Центрі запобігання конфліктам. 

У разі виникнення такого небезпечного інциденту держава-

учасниця, збройні cили якої причетні до інциденту, має в оперативному 

порядку надавати наявну в неї інформацію іншим державам-учасницям. 

Будь-яка держава-учасниця, щодо якої здійснено такий інцидент, за 

необхідності, теж може подати запит щодо надання роз’яснень. 

Відповіді на запити мають надаватися невідкладно
33

. 

Питання, що стосуються інформації про небезпечні інциденти 

військового характеру, можуть обговорюватися державами-учасницями 

на ФСБ або на Щорічній нараді з оцінки виконання. Положення 
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Віденського документа про заходи зміцнення довіри і безпеки 2011 р. 

щодо вищевикладеного механізму не применшують прав і обов’язків 

держав-учасниць, встановлених будь-якою міжнародною угодою щодо 

небезпечних інцидентів, а також вони не виключають можливості 

використання додаткових способів надання повідомлень про небезпечні 

інциденти та їх вирішення
34

. 

Організація на добровільній основі відвідувань для усунення 

занепокоєнь у зв’язку з військовою діяльністю передбачає, що для 

сприяння усуненню занепокоєнь у зв’язку з військовою діяльністю в 

зоні застосування заходів зміцнення довіри і безпеки, держави-учаcниці 

можуть запрошувати інші держави-учаcниці взяти участь у 

відвідуваннях районів на території запрошуючої держави, щодо яких 

наявні підстави для таких занепокоєнь. Застосування цих заходів не має 

шкодити будь-яким діям, до яких вдаються у рамках імплементації 

механізму консультацій та співробітництва щодо незвичайної 

військової діяльності. 

Серед держав, запрошених взяти участь у таких відвідуваннях, 

мають бути держави, які висловлюють занепокоєння. Держава, що 

запрошує здійснити відвідування, направляючи запрошення, має 

повідомити всі інші держави-учасниці про свій намір організувати 

відвідування із зазначенням причин та району відвідування, 

запрошених держав, а також загальних умов, які застосовуватимуться. 

Умови проведення відвідувань, включаючи кількість запрошуваних 

представників інших держав-учасниць, визначаються на розсуд 

запрошуючої держави. При цьому витрати на реалізацію цих заходів на 

своїй території держава нестиме самостійно. Запрошуюча держава має 

приділяти належну увагу необхідності забезпечення ефективності 

відвідування, максимальному ступеню відкритості та транспарентності, 

а також безпеці запрошених представників. Запрошуюча держава має 

враховувати, наскільки це практично можливо, побажання запрошених 
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представників щодо маршруту відвідування. Запрошуюча держава та 

держави, що направляють персонал для відвідування, можуть 

поширити серед усіх інших держав-учаcниць спільні або індивідуальні 

зауваження щодо відвідування
35

. 

Механізм консультацій та співробітництва щодо надзвичайних 

ситуацій є одним зі складових Берлінського механізму, встановленого 

на зустрічі Керівної ради 19-20 червня 1991 р. у Берліні. Він 

застосовується у виняткових випадках і передбачає, що у разі 

виникнення загрозливої ситуації внаслідок порушення одного з 

принципів Заключного акта НБСЄ 1975 р., або інших серйозних 

порушень, які становлять загрозу миру, безпеці та стабільності – 

держави-учасниці розпочнуть консультації та активізують співпрацю, 

маючи на меті усунення такої загрози. Цей механізм полягає в тому, що 

якщо держава-учасниця ОБСЄ вважає, що виникла надзвичайна 

ситуація, вона може звернутися до держави / держав – учасниць для 

з’ясування суті ситуації, що склалася, отримання від неї / них 

роз’яснень. Держава / держави, від якої / яких очікують роз’яснень, має 

/ мають протягом 48-ми годин надати всю відповідну інформацію для 

того, щоб прояснити ситуацію. 

Запит і відповідь мають бути передані всім іншим державам-

учасницям без затримки. Якщо ситуація залишається невирішеною, 

держава-учасниця, яка ініціювала процедуру або держава, до якої 

звернулися за роз’ясненням, вправі подати Голові Постійної ради 

вимогу про проведення екстреного засідання останньої. Отримавши 

таке клопотання, Голова Постійної ради має негайно інформувати всі 

держави-учасниці та Секретаріат, надавши відповідну документацію. 

Голова має протягом 24-х годин після отримання запиту сконтактувати 

з державою-учасницею, яка ініціювала процедуру, а також з державою / 

державами, від яких держава-ініціатор прагне роз’яснень. Як тільки    

12-ть або більше держав-учасниць відреагували на запит протягом 

максимум 48-ми годин шляхом вирішення питання про підтримку 

                                                           
35

 Vienna Document 2011 on Confidence and Security Building Measures (FSC.DOC/1/11) 30 November 2011. URL: 

http://www.osce.org/fsc/86597?download=true. 

http://www.osce.org/fsc/86597?download=true


36 

Голови Постійної ради, він повинен негайно повідомити всі держави-

учасниці про дату і час проведення засідання, яке має бути проведено у 

перші 48-м годин і не пізніше ніж через три дні після нотифікації. 

У повідомленні має також зазначатися причина проведення 

засідання та його порядок денний. Зустріч відбувається під 

головуванням Голови Постійної ради або його представника. Якщо 

представник Голови є громадянином держави-учасниці, що ініціювала 

процедуру, або держави, від якої держава-ініціатор прагне роз’яснень, 

засідання має проводитися під головуванням представника найближчої 

(в порядку французького алфавіту) держави, яка не бере участі в цій 

ситуації. Засідання має тривати не більше двох днів і мати лише один 

пункт порядку денного. У світлі своєї оцінки ситуації, засідання може 

узгодити рекомендації або висновки з метою досягнення рішення, а 

також прийняти рішення про скликання наради на рівні міністрів. 

Примітно, що положення основних механізмів та інструментів 

ОБСЄ mutatis mutandis включено до складу різноманітних заходів, у тім 

числі у сфері зміцнення довіри і безпеки, погоджених державами-

учасницями. Берлінський механізм як такий існує сам по собі з 1991 р., 

втім важливо враховувати, що його основні положення експліцитно 

інкорпоровано у більш сучасні документи, які розробляються з 

урахуванням наявного практичного інструментарію ОБСЄ
36

. Так, Глава 

ІІІ «Зменшення небезпеки» Віденського документу про заходи 

зміцнення довіри і безпеки 2011 р. розроблена саме на основі 

Берлінського механізму, але держави-учасниці вправі звертатися до 

того чи іншого механізму, зокрема Берлінського, як першоджерела. 

Зазначені механізми ґрунтуються на поетапному підході та можуть 

приводитися в дію за ініціативою обмеженої кількості держав, за 

оперативною ініціативою Діючого голови ОБСЄ тощо. Механізми та 

процедури покликані забезпечити узгодженість дій ОБСЄ щодо 

сприяння налагодженню прямих оперативних зв’язків різного рівня та 
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інтенсивності між сторонами конфлікту, з можливим використанням 

процедур встановлення фактів на місцях. Переваги цих механізмів 

зводяться до того, що вони не передбачають досягнення консенсусу, 

отже, можуть бути реалізовані навіть обмеженою кількістю держав-

учасниць. Водночас проблема полягає у тому, що вказані механізми не 

є обов’язковими, мають дорадчий характер, що зумовлює асиметрію 

очікувань і можливостей. Крім того, вони не містять жодного 

положення щодо відповідальності, виписані у дусі «висловлюється 

побажання», «може», а не «зобов’язана», що позначається на їх 

результативності та робить їх практично безнадійними і безпорадними. 

Діючий голова ОБСЄ упродовж 2017 р. – федеральний міністр 

європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян 

Курц слушно наголошує: «у світлі викликів, що постали перед 

державами-учасницями ОБСЄ, як ніколи відчувається потреба у 

сильній ОБСЄ, що є реальною платформою для діалогу та 

співробітництва. Проте для цього необхідна політична воля. Лише за 

повноформатної взаємодії усіх 57 держав-учасниць та за умови взяття 

ними на себе повної відповідальності нам вдасться досягти сталого 

прогресу та виправдати очікування народів наших країн»
37

. 

«На часі оновлення, удосконалення і зміцнення вітчизняної 

системи національної безпеки, пошук зовнішніх гарантій для 

національної безпеки України, адже гарантії національної та 

міжнародної безпеки є взаємообумовленими»
38

. Щодо заходів зі 

зміцнення довіри і безпеки, які впроваджуються ОБСЄ у рамках 

врегулювання збройного конфлікту на Сході України, необхідно 

виробити обґрунтовану стратегію, створити передумови для готовності 

сторін збройного конфлікту до оновлення політичного діалогу – 

широкого, відкритого, транспарентного. Актуалізується узгодження 

позицій з ключових питань стійкого процесу мирного, повного, 

вичерпного і довготривалого політичного врегулювання, що надасть 
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змогу більш ефективно використати в інтересах України раціональні та 

прийнятні для неї механізми припинення збройного конфлікту
39

 в 

окремих районах Донецької і Луганської областей, повернення 

анексованого Криму, консолідуючи міжнародну підтримку задля 

розв’язання цих проблем та усунення пов’язаних з ними грубих 

порушень усіх основних принципів міжнародного права
40

, у тім числі 

принципу поваги до прав людини та основоположних свобод. 

Механізми підтримання миру і зміцнення безпеки у діяльності 

ОБСЄ стосовно конкретних ситуацій охоплюють: механізми людського 

виміру (Віденський та Московський механізми); механізм консультацій 

та співробітництва щодо незвичайної військової діяльності; 

співробітництво щодо небезпечних інцидентів військового характеру; 

організація на добровільній основі відвідувань для усунення 

занепокоєнь у зв’язку з військовою діяльністю; механізм консультацій 

та співробітництва щодо надзвичайних ситуацій (Берлінський 

механізм); процедури мирного врегулювання міжнародних спорів 

(Валлеттський механізм, Конвенція про примирення та арбітраж у 

рамках ОБСЄ). Організація сприяє вирішенню конфліктів за допомогою 

місій та інших форм діяльності на місцях, місій щодо встановлення 

фактів та місій доповідачів, особистих представників Діючого голови, 

спеціальних цільових груп
41

. 

Власне, людський вимір безпеки у діяльності ОБСЄ стосовно 

конкретних ситуацій ґрунтується на нормах міжнародного права прав 

людини та передбачає можливість застосування двох інструментів: 

Віденського і Московського механізмів. Керівні принципи і процедурні 

питання консультацій у рамках людського виміру визначені Віденським 

і Московським механізмами, які можуть застосовуватися на спеціальній 

                                                           
39

 Фалалєєва Л. Г. Механізми консультацій у рамках військово-політичного та людського вимірів ОБСЄ. Правова 

держава. Щорічник наук. праць. Вип. 28. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2017. 

С. 424. 
40

 Докладніше див.: Задорожній О. В. Міжнародне право в міждержавних відносинах України і Російської 

Федерації 1991-2014: моногр. Київ: К.І.С., 2014. С. 633-635, 637-638; Задорожній О. В. Анексія Криму – 

міжнародний злочин: моногр. Київ: К.І.С., 2015. С. 216-218, 241-243, 248, 252-253. 
41

 Фалалєєва Л. Г. Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Енциклопедія міжнародного права: у 3 т. / 

редкол.: Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов (співголови) та ін.; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України. Київ: Академперіодика, 2019. Т. 3: М–Я. С. 442. 



39 

ad hoc основі у кожному конкретному випадку однією або декількома 

державами-учасницями з метою мобілізації швидких і узгоджених дій 

ОБСЄ. Віденський та Московський механізми є складовими процесу 

моніторингу виконання зобов’язань, взятих на себе державами-

учасницями у сфері прав людини та демократії, тобто людського 

виміру
42

, до інструментарію якого можуть вдаватися держави-учасниці 

для розгляду конкретних ситуацій. Це дає змогу ОБСЄ оперативно 

реагувати на новітні виклики і загрози, як на реальні, так і потенційні 

загрози. За влучним висловлюванням директора Бюро з демократичних 

інститутів і прав людини (далі – БДІПЛ) ОБСЄ Інгібьорг Сольрун 

Гісладоттір, «лише надійні демократичні інститути і методи, базовані 

на принципах плюралізму, відкритості та верховенства права, слугують 

фундаментом для суспільств, в яких можуть бути забезпечені та 

захищені права людини»
43

. 

У рамках Віденського механізму, запровадженого Підсумковим 

документом Віденської зустрічі 1989 р., оновленого у Копенгагені в 

1990 р., держави-учасниці можуть: по-перше, обмінюватися 

інформацією і відповідати на запити про надання інформації та на 

подання інших держав-учасниць щодо людського виміру ОБСЄ 

(письмові відповіді на письмові запити про інформацію та на подання 

інших держав-учасниць мають надаватися невідкладно, в якомога 

стислі строки, але не пізніше десяти днів); по-друге, проводити (за 

можливості якнайшвидше, як правило, упродовж тижня після 

отримання запиту) двосторонні зустрічі з іншими зацікавленими 

державами-учасницями з метою вивчення ситуацій і конкретних 

випадків, а також вирішення питань, що стосуються людського виміру; 

по-третє, якщо будь-яка держава-учасниця вважатиме за необхідне, 

може довести до відома інших держав-учасниць інформацію про 

ситуації і конкретні випадки у сфері людського виміру, включаючи ті, 

які обговорювалися в ході двосторонніх зустрічей; по-четверте, якщо 

будь-яка держава-учасниця вважатиме за необхідне, може надавати 

                                                           
42

 Human dimension mechanisms. URL: https://www.osce.org/odihr/human-dimension-mechanisms. 
43

 Annual Report 2017. OSСE, 2018. С. 46. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/7/0/375964_0.pdf. 



40 

інформацію щодо ситуацій і конкретних випадків у рамках обміну 

інформацією та відповідей на її запити про надання інформації і на 

подання, а також про результати двосторонніх зустрічей, включаючи 

інформацію засідань Конференції з людського виміру (нарад з розгляду 

виконання зобов’язань у сфері людського виміру)
44

. У такий спосіб 

Віденський механізм уможливлює використання державами-

учасницями встановлених процедур з метою привернення уваги до 

питань, пов’язаних з виконанням зобов’язань у сфері людського виміру. 

Московський механізм, затверджений на нараді Конференції з 

людського виміру НБСЄ в 1991 р. (оновлений у Римі в 1993 р.), бере за 

основу, уточнюючи та розвиваючи, Віденський механізм, додатково 

визначаючи можливість створення спеціальних ad hoc місій незалежних 

експертів задля надання практичної допомоги у розв’язанні конкретних 

проблем, пов’язаних із людським виміром, на території будь-якої 

держави-учасниці
45

. Московський механізм передбачає формування 

систематично оновлюваного списку експертів, що містить до шести 

фахівців, призначених окремими державами-учасницями на строк від 

трьох до шести років на розсуд відповідної держави
46

. При цьому 

жоден експерт не виконує свої функції більше двох строків підряд. Така 

місія може збирати інформацію, необхідну для виконання її завдань і, 

за потреби, вдаватися до добрих послуг та посередництва задля 

сприяння діалогу і співробітництву між зацікавленими сторонами. 

Відповідна держава чітко узгоджує з місією експертів її повноваження і 

таким чином може покладати на неї виконання будь-яких додаткових 

функцій, зокрема встановлення фактів і консультаційні послуги, з 

метою рекомендації способів і засобів сприяння дотриманню взятих у 

рамках ОБСЄ зобов’язань
47

. Московський механізм, згідно Празького 
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документу про подальший розвиток інституцій і структур від 31 січня 

1992 р., має використовуватися у випадках явних і грубих порушень 

прав людини, включаючи випадки політично вмотивованого 

позбавлення волі (Білорусь), смертної кари (США, Білорусь), 

дискримінаційного поводження (США), у тім числі з мігрантами та 

біженцями, а також протиправні дії, спрямовані проти журналістів і 

правозахисників (Україна). 

Структурними компонентами людського виміру безпеки є, inter alia, 

принципи демократії, верховенства права, поваги до прав людини. 

Людський вимір охоплює норми і види діяльності, що стосуються 

передусім: прав людини та основоположних свобод, демократії 

(включаючи демократичні вибори, демократичне врядування та 

інститути), верховенства права, прав національних меншин, 

толерантності та недискримінації, кіберзагроз, боротьби з тероризмом, 

міжнародного гуманітарного права. Поза сумнівом, держави-учасниці 

ОБСЄ, взявши на себе зобов’язання у сфері людського виміру, визнали, 

що плюралістична демократія, заснована на верховенстві права, 

становить єдину систему врядування, здатну ефективно та послідовно 

гарантувати права людини
48

. Спостереження за виборами є важливим 

напрямом людського виміру діяльності ОБСЄ, адже вибори є складовою 

демократичного процесу, що забезпечує підзвітність та легітимність 

влади, сприяє стабільності. ОБСЄ направляє групи спостерігачів для 

спостереження за виборчим процесом в усіх державах-учасницях 

Організації. Експерти слідкують за підготовкою до виборів, 

передвиборною кампанією, практикою застосування законодавства, 

процедурою голосування та підрахунком голосів. Вони встановлюють, 

чи відповідають ці процедури міжнародним стандартам демократичних 

виборів та вносять рекомендації щодо покращення виборчого процесу
49

. 
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БДІПЛ (м. Варшава, Польща) є основною інституцією Організації у 

сфері людського виміру безпеки, яка сприяє державам-учасницям у 

виконанні їх міжнародних зобов’язань, надаючи практичну підтримку 

та експертну допомогу в утвердженні: демократії, у спосіб зміцнення 

демократичних інститутів, демократичного врядування та розвитку 

громадянського суспільства
50

; верховенства права; прав людини, 

толерантності та недискримінації. Крім того, БДІПЛ підтримує місії 

ОБСЄ на місцях у їх діяльності з людського виміру безпеки шляхом 

обміну досвідом, регіональної координації, сприяючи запобіганню 

конфліктам за допомогою моніторингу виконання зобов’язань 

державами-учасницями у сфері людського виміру. У цьому контексті 

привертають увагу результати здійснюваної за підтримки БДІПЛ 

діяльності зі зміцнення людського виміру безпеки в Україні
51

. 

Примітно, що БДІПЛ уповноважено, зокрема як своєрідний 

координаційний центр, сприяти державам-учасницям у процесі 

застосування Московського механізму
52

, а також вести список 

експертів, призначених окремими державами-учасницями і готових 

виконувати відповідні дослідження
53

. 

В Астанинській декларації «Назустріч співтовариству безпеки», 

ухваленій на саміті ОБСЄ 2 грудня 2010 р. держави-учасниці вкотре 

підтвердили актуальність принципів, на яких заснована Організація, 

визнавши відповідальність за повну і добросовісну їх реалізацію перед 

своїми громадянами та одна перед одною, розглядаючи зобов’язання у 

сфері людського виміру як спільне досягнення. У Декларації 

наголошено, що «безпека кожної держави-учасниці тісно пов’язана з 

безпекою всіх інших держав-учасниць», кожна з яких має однакові 

права на безпеку; «кожна держава-учасниця зобов’язалась поважати 
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відповідні права всіх інших держав-учасниць»
54

 (§3). Водночас 

«всеохопний і заснований на співробітництві підхід ОБСЄ до безпеки, 

спрямований на вирішення питань у людському, економіко-

екологічному та військово-політичному вимірах безпеки як єдиного 

цілого, залишається незмінним»
55

 (§6). У такий спосіб на основі 

спільних цінностей та європейських стандартів формується «спільнота 

відповідальності», позаяк нехтування основними принципами і 

нормами міжнародного права, розхитування міжнародного 

правопорядку можуть мати непередбачувані наслідки як для 

міжнародного співтовариства в цілому, так і відповідних держав
56

. У 

цьому контексті професор В. Н. Денисов підкреслює, що вочевидь 

«одного разу світ може не витримати тягар, який покладається на нього 

тими, хто, керуючись корисливими інтересами, обирає немирні шляхи, 

посягаючи на мир і безпеку, які були та є найважливішими цінностями 

людства у всі часи»
57

. 

У Стамбульській декларації від 3 липня 2013 р. Парламентською 

асамблеєю ОБСЄ висловлено занепокоєння ситуацією у сфері прав 

людини та основоположних свобод у деяких частинах регіону ОБСЄ і 

недотриманням окремими державами-учасницями своїх зобов’язань у 

сфері людського виміру
58

 (§101), занепокоєння з приводу відсутності 

прогресу у вирішенні неврегульованих конфліктів, а також наголошено 

на необхідності зосередження узгоджених зусиль на вирішенні 

затяжних конфліктів у регіоні ОБСЄ, підвищенні її впливовості у 

рамках конфліктного циклу, включно шляхом активізації 

посередницької ролі, а також реформуванні інститутів та інструментів 
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ОБСЄ з метою забезпечення «формування спільноти безпеки»
59

 згідно з 

Астанинською декларацією. 

У Гельсинській декларації від 9 липня 2015 р. Парламентська 

асамблея ОБСЄ
60

 відзначила, що щорічна Нарада з розгляду виконання 

зобов’язань у сфері людського виміру, яка подається як основний 

форум для обговорення проблем у сфері прав людини, не забезпечує 

достатнього і своєчасного моніторингу або огляду дотримання прав 

людини у регіоні ОБСЄ (§103) й закликала організувати постійний 

моніторинг виконання взятих у рамках ОБСЄ зобов’язань у сфері 

людського виміру
61

 (§109). У Тбіліській декларації від 5 липня 2016 р. 

Парламентська асамблея підкреслила, що регіон ОБСЄ переживає 

кризу ідей та кризу виконання зобов’язань у сфері людського виміру 

(§126), а тенденція приділяти пріоритетну увагу політичним і 

економічним сферам за рахунок людського виміру загрожує підірвати 

багатовимірний підхід до безпеки людини, покладений в основу 

функціонування ОБСЄ
62

 (§124). 

Примітно, що у Люксембурзькій декларації від 8 липня 2019 р. 

Парламентська асамблея ОБСЄ привернула увагу держав-учасниць до 

того, що після понад 70-ти років від прийняття Загальної декларації 

прав людини 1948 р. триває боротьба за повагу до прав людини (§85), а 

також наголосила на визнанні Заключного акта НБСЄ 1975 р. усіма 

державами-учасницями ОБСЄ та підкреслила, що повага до прав 

людини є ключовим питанням безпеки у стабільному суспільстві
63

 

(§86). 
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Зрештою, нинішні механізми ОБСЄ, передусім щодо організації та 

проведення оперативних консультацій держав-учасниць з прийняття 

термінових рішень і вжиття невідкладних заходів у кризових ситуаціях, 

характеризуються недостатньою узгодженістю, асиметрією очікувань і 

можливостей, вони потребують удосконалення інструментарію з огляду 

на те, що сучасні виклики і загрози, як реальні, так і потенційні, 

вимагають нових підходів, спільних зусиль, відповідальності держав-

учасниць ОБСЄ, а також «пошуку якісно нових форм міжнародного 

співробітництва з метою розбудови ефективної європейської системи 

колективної безпеки»
64

, всеохопної та багатовимірної європейської 

архітектури безпеки
65

, сфокусованої на безпеці людини. 

Україна з 30 січня 1992 р. є повноправною державою-учасницею 

ОБСЄ. Представники України працювали у мiсiях ОБСЄ в Грузії, Боснії 

i Герцеговині, Хорватії, Косові тощо. Держава головувала в ОБСЄ 

упродовж 2013 р., відповідно Діючим головою ОБСЄ на той час був 

Міністр закордонних справ України. Під політичним керівництвом 

України діяльність ОБСЄ була зосереджена передусім на питаннях 

врегулювання тривалих, затяжних конфліктів на просторі ОБСЄ, 

започаткування діалогу щодо відновлення режиму контролю над 

звичайними збройними силами в Європі, активізації економіко-

екологічного і функціонування людського вимірів діяльності 

Організації. 

Невдовзі важливим напрямом співробітництва України з ОБСЄ 

стало сприяння відновленню миру на Сході України, поверненню 

анексованого Криму, здійсненню численних реформ, зволікання з 

якими позначається на секторі безпеки та оборони, віддзеркалюючи 

політичні та економічні проблеми держави. Відповідно до Рішення 

Постійної ради ОБСЄ (PC.DEC/1117) від 21 березня 2014 р. № 1117, з 
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доданими до нього інтерпретуючими заявами, в Україні розміщено 

Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ
66

, яка, згідно з її мандатом на 

моніторинг ситуації, складається з цивільних неозброєних 

спостерігачів, до повноважень яких належать: збір інформації, звіт про 

ситуацію з безпекою, встановлення фактів про конкретні події на 

місцях тощо. Щоденні звіти про ситуацію з безпекою Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ в Україні
67

 доповнюються інформацією про 

конкретні інциденти на місцях, викладеною в оперативних звітах. 

Привертає увагу Резолюція Парламентської асамблеї ОБСЄ
68

 

«Очевидне, грубе і невиправдане порушення гельсинських принципів 

Російською Федерацією» від 1 липня 2014 р., що засудила особливо 

брутальні (англ. egregious) порушення Російською Федерацією 

суверенітету і територіальної цілісності України (§10), окупацію її 

території (§11); оцінила дії Російської Федерації як військову агресію та 

різні форми примусу, спрямованого на підпорядкування прав, 

властивих суверенітету України, власним інтересам, визнавши їх нічим 

не спровокованими і такими, що вчиняються під нічим не 

обґрунтованими приводами (§12); визначила події щодо Криму як 

«силову анексію» (§16)
69

. 

Організація опікується широким колом питань, втім практично 

малоефективна. Недопущення потенційних конфліктів і врегулювання 

наявних вимагають посиленого взаємовигідного співробітництва, 

конструктивної повноформатної взаємодії, особливого інструментарію. 

Рада Безпеки ООН 17 лютого 2015 р. одностайно прийняла 

запропоновану Російською Федерацією Резолюцію 2202(2015) про 

ситуацію на Сході України, в якій підтримала Комплекс заходів щодо 
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виконання Мінських угод, підписаний 12 лютого 2015 р. 

Тристоронньою контактною групою за участю посла Хайді Тальявіні 

(ОБСЄ), що вказує на оцінку головного органу з підтримання 

міжнародного миру і безпеки результатів діяльності міжнародного 

механізму сприяння діалогу під егідою ОБСЄ. Діяльність Організації, 

спрямована на врегулювання конфліктів, не завжди характеризується 

своєчасністю та дієвістю, що підкреслює значення механізмів та 

інструментів превентивної дипломатії як методу підтримання миру і 

зміцнення безпеки. 

Югославські події довели неефективність миротворчої діяльності 

ОБСЄ на Балканах, простежується пасивність ОБСЄ у врегулюванні 

збройного конфлікту на Сході України, який виявив її недієвість (у тім 

числі на оперативному рівні, особливо у діяльності на місцях), 

дисфункціональність процедур прийняття рішень. Практична реалізація 

потенційних можливостей ОБСЄ узалежнена, насамперед, від стану 

виконання державами-учасницями взятих на себе зобов’язань та 

розмежування повноважень в її інституційному механізмі, його чіткої 

структуризації, завершення процесу інституціоналізації ОБСЄ, 

використання в діяльності стратегічного та системного підходів, 

дієвого оперативного реагування на нові геополітичні реалії, що 

актуалізують: підписання установчого акта ОБСЄ, наділення її 

міжнародною правосуб’єктністю і компетенцією приймати юридично 

обов’язкові рішення, створення умов для підвищення ефективності 

ОБСЄ, передусім щодо реалізації її багатовимірних підходів до 

безпеки, а також підкреслюють важливість добросовісного виконання 

державами взятих на себе в її рамках міжнародних зобов’язань щодо 

забезпечення безпеки і стабільності, об’єднуючи зусилля заради 

спільного майбутнього на основі цінностей ОБСЄ, цінностей людського 

виміру безпеки. Примітно, що «увага ОБСЄ за Головування Австрії 

протягом 2017 р., як і раніше, була зосереджена на питанні про 

правовий статус Організації. У червні 2017 р. між Австрією та ОБСЄ 

підписано угоду про штаб-квартиру, яка наочно засвідчила позицію 
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Австрії стосовно наявності в ОБСЄ міжнародної правосуб’єктності за 

звичаєвим міжнародним правом»
70

. 

Відсутність прогресу у вирішенні неврегульованих конфліктів 

вимагає зосередження узгоджених зусиль на вирішенні тривалих, 

затяжних конфліктів у регіоні ОБСЄ, підвищенні її впливовості у 

рамках конфліктного циклу («Елементи конфліктного циклу, пов’язані 

з підвищенням потенціалу ОБСЄ щодо раннього попередження, 

термінових дій, сприяння діалогу, підтримки посередництва і 

постконфліктного відновлення» (MC.DEC/3/11) 2011), активізуючи 

переговори, посередництво («Концептуальні засади ОБСЄ щодо 

підтримки посередництва» (SEC.GAL/110/13) 2013), примирення, а 

також реформуючи інституції та інструменти ОБСЄ з метою 

«формування спільноти безпеки» і «спільноти відповідальності». 

Механізми ОБСЄ, передусім щодо організації та проведення 

оперативних консультацій державами-учасницями з прийняття 

термінових рішень і вжиття невідкладних заходів у кризових ситуаціях, 

характеризуються недостатньою узгодженістю, асиметрією очікувань і 

можливостей, вони потребують удосконалення практичного 

інструментарію з огляду на те, що сучасні виклики і загрози, за 

зростання їх рівня і масштабів, вимагають нових підходів, пошуку 

якісно нових форм міжнародного співробітництва з метою розбудови 

ефективної європейської системи колективної безпеки на основі 

концептуальних правових положень Статуту ООН
71

, послуговуючись 

основними принципами міжнародного права, зокрема принципом 

поваги до прав людини та основоположних свобод. 

ОБСЄ посідає чільне місце «функціонального координатора» 

сучасної європейської архітектури безпеки, що в умовах реальних 

загроз, поступово еволюціонує, маючи потенціал у сфері врегулювання 

та запобігання конфліктам у регіоні, залишаючись єдиною спробою 
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створення загальноєвропейської системи безпеки
72

, формуючи 

загальний і неподільний безпековий простір, де протидіють безпековим 

викликам у масштабах регіону ОБСЄ та поза його межами. Організація 

є головним інструментом запобігання конфліктам
73

, врегулювання криз 

і пiслякризових ситуацій, важливою ланкою забезпечення європейської 

військово-політичної стабільності, розвитку різнопланового та 

багаторівневого співробітництва з НАТО, Радою Європи, ЄС як 

партнерами ОБСЄ у пошуку нової європейської архітектури 

міжнародної безпеки. Потреба запобігання потенційним конфліктам і 

врегулювання наявних актуалізує конструктивну повноформатну 

взаємодію з ОБСЄ, взаємовигідне співробітництво, особливий 

інструментарій, удосконалення її інституційного механізму, позаяк 

новітні виклики та загрози вимагають нових підходів. У контексті 

викладеного заслуговує на увагу твердження С. О. Мельник про те, що 

«нині для ефективного запобігання конфліктам необхідна всеохопна, 

багатовимірна і послідовна стратегія»
74

. 

Дієвість ОБСЄ безпосередньо узалежнена від доброї волі держав-

учасниць, зобов’язаних, як того вимагає Статут ООН, спільними 

зусиллями врегульовувати міжнародні конфлікти, адекватно і 

своєчасно реагуючи на новітні виклики та загрози міжнародному миру і 

безпеці у регіоні, конструктивно і гнучко використовуючи всі доступні 

інструменти, формати, механізми та процедури ОБСЄ, її унікальний 

досвід. Зобов’язання держав-учасниць мають політичний характер, що 

обмежує використання правових механізмів забезпечення стандартів 

ОБСЄ, включно й у сфері прав людини. В окремих випадках 

Організація реагує гнучко і мобільно, відіграючи конструктивну роль у 

підтриманні безпеки і стабільності в Європі та в усьому регіоні ОБСЄ, а 

питання прогнозованості й успішності функціонування пов’язані 
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переважно з відсутністю установчого акта, обмеженістю її компетенції, 

станом розмежування повноважень в інституційній системі та 

виконання державами-учасницями взятих на себе міжнародних 

зобов’язань
75

. Відтак, зростає значення їх добросовісного виконання, як 

і повної відповідальності кожної держави-учасниці за невиконання 

(неналежне або несвоєчасне виконання) нею взятих на себе у рамках 

ОБСЄ міжнародних зобов’язань. Професор В. В. Мицик вбачає, що 

значну увагу дотриманню зобов’язань щодо гарантування прав людини 

та основоположних свобод, прийнятих у рамках ОБСЄ, приділяє 

сьогодні ЄС, який вимагає від країн-кандидатів створення ефективних 

інститутів для їх виконання
76

 (докладніше про це йтиметься у підрозділі 

6.1 монографії). 

Висновки. Обстоюючи національні інтереси України та її 

міжнародно-правову позицію у цілеспрямованому і планомірному 

переговорному процесі в рамках консультацій, варто конструктивно і 

гнучко використовувати всі доступні інструменти, формати, механізми 

та процедури, передусім людського виміру безпеки у діяльності ОБСЄ, 

її унікальний політичний досвід, принаймні, привертаючи увагу до 

наявних проблем, прийнятних інструментів і механізмів їх вирішення. 

У рамках консультацій необхідно акцентувати на зобов’язаннях, 

добровільно взятих державами-учасницями згідно з умовами участі в 

ОБСЄ, дотримуватись принципів діяльності Організації, а також на 

обов’язку ОБСЄ як відслідковувати стан дотримання, так і 

забезпечувати неухильне дотримання цих принципів державами-

учасницями шляхом перегляду та зміцнення механізмів контролю за 

виконанням у повному обсязі міжнародних зобов’язань, inter alia, у 

сфері прав людини та основоположних свобод, верховенства права, 

демократії задля досягнення більшої кореляції цілей і дій, 

впровадження кращих практик. Ухилення будь-якої держави-учасниці 
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від виконання взятих на себе зобов’язань має наслідком порушення 

прав людини, у тім числі під час міжнародних або неміжнародних, 

нових чи тривалих, затяжних конфліктів у регіоні ОБСЄ, порушення 

балансу інтересів усіх держав-учасниць та кожної з них зокрема, адже 

вона мала можливість вплинути на зміст ухвалених рішень, 

недотримання яких, в умовах реальних і потенційних загроз, 

позначається на дієвості та результативності ОБСЄ, на ефективності 

реалізації нею всеохопного підходу до безпеки в Європі та в усьому 

регіоні ОБСЄ, реалізації концепції всеохопної безпеки, в основу якої 

покладено гідність і права людини: невідчужувані, універсальні, 

неподільні, взаємозалежні. 

Серед головних напрямів реформування задля подолання системної 

кризи і підвищення дієвості ОБСЄ можна виокремити: збалансування 

військово-політичного, економіко-екологічного та людського вимірів 

діяльності, що втілюють багатовимірний підхід до безпеки, покладений 

в основу функціонування ОБСЄ; вдосконалення роботи польових місій 

та миротворчої діяльності; зміцнення аналітичного потенціалу 

Організації; забезпечення дотримання принципу географічної рівності у 

кадровій політиці; удосконалення інституційної системи, періодичне 

оцінювання процесу виконання рішень Постійної ради; залучення 

вищих посадових осіб держав-учасниць до діяльності на місцях; 

вирішення питань, пов’язаних з енергетичною безпекою; забезпечення 

свободи слова; заохочення обмiну досвiдом. 

Практична реалізація потенційних можливостей ОБСЄ узалежнена 

передусім від завершення процесу інституціоналізації та 

структуризації, зміцнення правової бази, використання у діяльності 

стратегічного і системного підходів, досягнення більшої кореляції цілей 

і дій, конструктивної взаємодії, оперативного дієвого реагування на 

новітні виклики і загрози, впровадження кращих практик, що 

актуалізують підписання установчого акта ОБСЄ, наділення її 

міжнародною правосуб’єктністю і компетенцією приймати юридично 

обов’язкові рішення. Не менш важливим є створення умов для 

підвищення ефективності Організації, послідовної реалізації 
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всеохопного і заснованого на співробітництві підходу до безпеки в 

Європі та в усьому регіоні ОБСЄ, поліпшення механізмів прийняття та 

імплементації рішень, зокрема у сфері людського виміру діяльності, а 

також добросовісного виконання державами взятих на себе в її рамках 

міжнародних зобов’язань, зміцнення довіри і безпеки, забезпечення 

стабільності для побудови оновленої, спроможної, потужної, дієвої 

європейської архітектури колективної безпеки, об’єднання зусиль, inter 

alia, задля підтримання миру і зміцнення безпеки, забезпечення поваги 

до гідності, прав людини та основоположних свобод. 

Від досягнення поставлених цілей відповідно до принципів Статуту 

ООН; практичної реалізації визначених напрямів і стратегічних 

пріоритетів співробітництва, послуговуючись прийнятними формами і 

методами; покрокового підходу до зміцнення взаємної довіри; 

налагодження відкритого конструктивного діалогу; розвитку дружніх 

взаємин і взаємовигідного співробітництва між державами-учасницями 

ОБСЄ у рамках всеохопного підходу до безпеки, усіх вимірів, зокрема 

людського виміру безпеки, узалежнені: вирішення питань, що 

становлять взаємний інтерес, інтенсифікація і результативність 

співробітництва; ефективність протидії реальним і потенційним 

загрозам, рішучість та своєчасність практичного реагування на них, 

відповідно до норм і принципів ОБСЄ, заради утвердження демократії і 

верховенства права, поваги до прав людини та основоположних свобод, 

зміцнення безпеки і солідарності, підтримання миру в усьому регіоні 

ОБСЄ. 

 

 

1.2 Рада Європи та європейські стандарти правозахисту: 

тенденції розвитку 

 

Рада Європи (англ. Council of Europe) як політична регіональна 

міжнародна міжурядова організація забезпечує співробітництво 

держав у найважливіших сферах, за винятком національної оборони, 

становлячи інституційну основу європейського міжнародного   
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права
77

. Рада Європи стала першою повоєнною європейською 

регіональною міжнародною міжурядовою організацією, яка не 

опікується оборонною сферою. У різні способи вона захищає і 

просуває, забезпечує високі європейські стандарти та акумулює кращі 

практики їх реалізації, посідаючи чільне місце в інституційній 

архітектурі європейського міжнародного права, в міжнародному 

інституційному праві
78

. Рада Європи відіграє провідну роль в 

утвердженні європейського права прав людини. Плідне співробітництво 

ЄС з Радою Європи у сфері захисту прав людини поступово формує 

новий формат співробітництва у широкому загальноєвропейському 

контексті. Від стану кореляції / узгодженості стандартів правозахисту 

ЄС та Ради Європи узалежнені ефективність функціонування систем 

захисту прав людини, сформованих у них, дієвість взаємодії, що 

еволюціонує у напрямі поглиблення між цими повноправними 

акторами міжнародних відносин, суб’єктами міжнародного права
79

. 

У вітчизняній і зарубіжній юридичній науці, здебільшого, 

досліджувалися ґенеза системи захисту прав людини в ЄС, стандарти 

забезпечення та механізми захисту прав людини в рамках Ради Європи, 

процес її реформування, значна увага приділена особливостям 

організації та функціонування, правовій природі рішень ЄСПЛ, його 

юрисдикції. Механізм і вплив інтенсифікації співробітництва між ЄС та 

Радою Європи на розвиток сучасного міжнародного права, ключові 

аспекти правозахисної діяльності ЄС та Ради Європи, відмінності їх 

правового статусу є проблематикою, що має практичне значення для 

сучасної науки міжнародного та європейського права, позаяк осердя 

останнього становить людиноцентристський підхід. Водночас 

особливості правового статусу ЄС і Ради Європи; правових засад 
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регулювання захисту основоположних прав у ЄС та їх кореляція зі 

стандартами правозахисту, напрацьованими у рамках Ради Європи; 

механізмів та інструментарію взаємодії між ЄС та Радою Європи у 

сфері забезпечення і захисту основоположних прав; концептуальних 

основ і новітньої практики співробітництва між ЄС та Радою Європи, а 

також тенденції його розвитку; сучасні підходи до узгодження 

стандартів правозахисту є новою і малодослідженою тематикою у 

вітчизняній науці міжнародного права, вивчення якої становить 

науково-практичний інтерес у контексті активізації України в Раді 

Європи та реалізації державою зовнішньополітичної стратегії, 

спрямованої на набуття членства в ЄС, єдино можливого – 

повноправного. 

Докорінні та всеохопні суспільно-політичні зміни, зумовлені 

осмисленням численних, вікопомних людських втрат і раціональних, 

доленосних чинників подолання руйнівних наслідків Другої світової 

війни, визначили основні вектори еволюційного розвитку знекровленої 

Європи, необхідність вжиття політико-правових заходів, пошуку 

спільних цінностей і базових принципів, осердям яких є демократія, 

базована на повазі до прав людини та верховенстві права
80

. 

Забезпечуючи застосування європейських стандартів, inter alia у сфері 

захисту прав людини, Рада Європи активно бере участь у формуванні 

європейського правового простору, а також сприяє конституюванню 

єдиного європейського простору, що є втіленням ідеї Об’єднаної 

Європи. Вступ до Ради Європи вважається підготовчим етапом до 

набуття членства в ЄС, слугуючи свідченням належності до 

європейської правової культури і стимулом для подальших політичних 

демократичних перетворень. 

«Багатогранна діяльність Ради Європи творить новий політико-

правовий вимір європейського континенту, забезпечуючи збереження 

самобутності європейської цивілізації»
81

, сприяючи утвердженню 
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європейської ідентичності (у широкому сенсі) та формуванню культури 

толерантності, взявши за відправну точку міжнародні стандарти поваги 

до прав людини як однієї з основоположних цінностей демократичного 

суспільства, заснованого на верховенстві права. Примітно, що Рада 

Європи напрацювала політико-правові засади регулювання всебічного 

практичного співробітництва держав-членів, посприяла виведенню 

захисту прав людини зі сфери внутрішньої компетенції держави, а також 

заохочує комплексне і системне вдосконалення законодавчого 

забезпечення з урахуванням динаміки розвитку європейських та інших 

міжнародних стандартів, спонукаючи керуватися ними під час 

правозастосування, своєчасно його корегувати. Втім нині, коли 

континент стикається з численними викликами та загрозами, 

простежується певна асиметрія очікувань і можливостей відновлення та 

розбудови миру, зміцнення безпеки та забезпечення стабільності в 

Європі зразка ХХІ сторіччя
82

 «на засадах справедливості та 

міжнародного співробітництва, що є життєво важливим для збереження 

людського суспільства і цивілізації»
83

 (преамбула Статуту Ради Європи). 

Зауважимо, що статус держави-спостерігача при Раді Європи 

(включає статус спостерігача при Комітеті міністрів Ради Європи), 

відповідно до умов, викладених у Статутній резолюції (93) 26, 

прийнятої 14 травня 1993 р. Комітетом міністрів, мають: США (1995 

р.), Канада (1996 р.), Японія (1996 р.) та Мексика (1999 р.). Лише 

Святому Престолу (1970 р.) статус спостерігача при Раді Європи надано 

без будь-яких зобов’язань щодо дотримання сповідуваних нею ідеалів і 

цінностей. Водночас спостерігачами при Парламентській асамблеї Ради 

Європи (далі – ПАРЄ) є Канада, Ізраїль і Мексика. Відтак, 

співробітництво Ради Європи з державами-спостерігачами 

здійснюється на урядовому і парламентському рівнях, поширюючись, з 

ініціативи ПАРЄ, й на політичні партії. У 1989 р. ПАРЄ запроваджено 
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особливий статус «спеціально запрошеного» (англ. «special guest») для 

законодавчих органів держав Центральної і Східної Європи з метою 

сприяння процесу демократизації у цих державах і пришвидшенню їх 

вступу до Ради Європи, що, зрештою, з «клубу демократій», за вдалим 

висловлюванням Г. Клебеса, перетворило її на «школу демократій»
84

. 

Республіка Білорусь була позбавлена статусу спеціально запрошеного 

13 січня 1997 р. (отриманого у вересні 1992 р.) з огляду на відсутність 

демократії у державі, в 2004 р. та 2017 рр. її клопотання про поновлення 

для неї цього статусу ПАРЄ відхилено, однак вона з 12 березня 1993 р. 

залишається кандидатом на вступ до Ради Європи. З метою підвищення 

рівня діалогу, ПАРЄ у 2009 р. започатковано статус «партнер за 

демократію» (англ. «Partner for democracy»), яким користуються 

Киргизстан, Йорданія, Марокко і Палестина. 

Політику розширення Ради Європи на початку 90-х рр. ХХ сторіччя 

було переглянуто й визначено її оновлену концепцію: «Членство у Раді 

Європи, в принципі, є відкритим лише для держав, чиї території 

знаходяться повністю або частково в Європі та чия культура тісно 

пов’язана з європейською культурою. Одначе традиційні та культурні 

зв’язки і дотримання основоположних цінностей Ради Європи могли б 

виправдати відповідне співробітництво з іншими сусідніми державами 

щодо «географічних» меж»
85

 (§2 Рекомендації ПАРЄ 1247 (1994) про 

розширення Ради Європи від 4 жовтня 1994 р.). Виняток передбачено §8, 

згідно з яким до географічного додано суб’єктивний критерій – 

наявність відчуття приналежності до Європи, прагнення бути частиною 

європейського правового простору та дотримуватися ідеалів і принципів, 

сповідуваних Радою Європи: «Враховуючи культурні зв’язки з Європою, 

Вірменія, Азербайджан і Грузія мають можливість подати заявку на 

членство, якщо вони чітко продемонструють свою волю, їх треба 
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розглядати як частину Європи… Сусідні з «географічною» Європою 

держави, якщо вони того забажають, можуть розглядатися як можливі 

кандидати на співробітництво»
86

. Враховуючи 70-річний досвід та 

необхідність адаптації до нових геополітичних реалій, змінилась 

інтерпретація змісту положень Статуту, зокрема статей 3 і 4, в яких 

містяться політичні та правові критерії набуття членства у Раді Європи, 

що, як свідчить практика, включають виконання й фінансових 

зобов’язань за ст. 9 Статуту
87

, підписаного 5 травня 1949 р. (набув 

чинності 3 серпня 1949 р.). Переглянутий варіант Статуту Ради Європи, 

підготовлений у рамках ПАРЄ (Рекомендація 1212 (1993) «Про 

прийняття Статуту Ради Європи переглянутого»), але не підтриманий 1-2 

липня 1999 р. Комітетом міністрів, містить умови вступу, серед них: 

наявність плюралістичної парламентської демократії, приєднання до 

Конвенції 1950 р., які ПАРЄ прийняла за основу для розширення 

наявних критеріїв набуття членства. Держава, запрошена до складу Ради 

Європи, вважається прийнятою з моменту передання на зберігання доку-

менту про ратифікацію Статуту Генеральному секретарю Ради Європи. 

Інституційний механізм функціонування Ради Європи має за мету 

реалізацію її статутних цілей і структурно складається зі: 

статутних – керівних органів, що здійснюють загальне керівництво 

діяльністю Організації та співробітництвом держав-членів у її рамках, 

повноваження яких, як правило, поширюються на всі сфери 

функціонування Ради Європи. До статутних органів належать: Комітет 

міністрів Ради Європи (поєднує риси представницького і виконавчого 

органів), ПАРЄ (дорадчий представницький орган; простежується 

наявність елементів дуалізму в співпраці з Комітетом міністрів Ради 

Європи за неможливості встановлення пріоритетності жодного з цих 

органів), Конгрес місцевих і регіональних влад Європи (консультацій-

ний представницький орган), роботу яких забезпечує Секретаріат на чолі 

з Генеральним секретарем, відповідальним за діяльність останнього 

перед Комітетом міністрів Ради Європи; 
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спеціалізованих інституцій, заснованих на основі міжнародних 

договорів або актів статутних органів. Серед них: ЄСПЛ (конвенційний 

контрольний механізм, що забезпечує юрисдикційний захист Конвенції 

1950 р. і протоколів до неї), Комісар Ради Європи з прав людини (не 

розглядає індивідуальні скарги), Адміністративний трибунал Ради 

Європи, Венеційська комісія
88

, Європейський комітет із запобігання 

катуванням, Група держав проти корупції (GRECO), Європейська 

комісія проти расизму та нетолерантності, Банк розвитку Ради Європи; 

зовнішніх представництв Ради Європи (офіси; спільні офіси з ООН, 

ОБСЄ, ЄС тощо)
89

. З прийняттям Резолюції Комітету міністрів (2010)5 

про статус офісів Ради Європи
90

, відбулася реорганізація її зовнішніх 

представництв. 

З ініціативи ПАРЄ у 1994 р. Статутною резолюцією (94)3 Комітету 

міністрів Ради Європи засновано Конгрес місцевих і регіональних влад 

Європи, що став правонаступником створеної у 1961 р. Постійної 

Конференції місцевих і регіональних влад Європи. Усталилась практика 

прирівнювання статутних резолюцій (як правового інструменту 

внесення змін) до положень Статуту, тому Конгрес прийнято відносити 

до статутних органів Ради Європи. Інституційна структура Ради Європи 

становить розгалужену систему керівних, представницьких, виконавчих 

і допоміжних (комітети, групи доповідачів, робочі групи, тематичні 

координатори) органів, спрямовану на досягнення мети Організації та 

здатну забезпечити її реалізацію. 

Становлення і розвиток у різних сферах суспільного життя 

договірної практики Ради Європи спрямовані на віднайдення 

прийнятної моделі міжнародно-правового співробітництва на 

регіональному рівні. Вочевидь міжнародні договори Ради Європи 

сприяють гармонізації та вдосконаленню національного законодавства і 
                                                           
88

 Див.: Фалалєєва Л. Г. Венеційська Комісія Ради Європи. Енциклопедія міжнародного права: у 3 т. / редкол.: 
Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов (співголови) та ін.; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 
Київ: Академперіодика, 2014. Т. 1: А–Д. С. 361-364. 
89

 Фалалєєва Л. Г. Рада Європи. Енциклопедія міжнародного права: у 3 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко, 
В. Н. Денисов (співголови) та ін.; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ: Академперіодика, 
2019. Т. 3: М–Я. С. 662. 
90

 Resolution CM/Res(2010)5 on the status of Council of Europe Offices (Adopted by the Committee of Ministers on 7 
July 2010 at the 1090

th
 meeting of the Ministers’ Deputies). URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_ 

details.aspx?ObjectId=09000016805cea6c. 



59 

практики на засадах європейських стандартів як їх стратегічного 

підґрунтя (англ. strategic rationale). За колом сторін розрізняють: 

міжнародні багатосторонні (звичайні); часткові угоди (державами-

учасницями є окремі держави-члени; така форма співробітництва 

практикується суто у рамках Ради Європи); розширені (усі держави-

члени і треті держави); часткові розширені угоди (окремі держави-

члени і треті держави). До відкритих міжнародних договорів Ради 

Європи мають право приєднатися треті держави на запрошення 

Комітету міністрів. Примітно, що першим відкритим міжнародним 

договором Ради Європи стала Європейська культурна конвенція 

1954 р., підписана, навіть, СРСР. Вочевидь прослідковується тенденція 

збільшення кількості відкритих міжнародних договорів Ради Європи. 

Крім того, вносяться відповідні зміни, як у випадку Європейської 

конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 

принижує гідність, поводженню або покаранню 1987 р., лише Протокол 

№ 1 до якої зробив її відкритою. Виокремлюються й інші критерії 

класифікації, зокрема, за організаційним ефектом: міжнародні договори 

Ради Європи, що не передбачають заснування механізму контролю їх 

виконання та міжнародні договори, які визначають його створення і 

повноваження ухвалювати рішення про дотримання або недотримання 

державами-учасницями взятих зобов’язань. У сфері прав людини така 

практика є найбільш поширеною, позаяк ЄСПЛ, Європейський комітет 

із соціальних прав, Європейський комітет запобігання катуванням та 

багато інших засновані саме з метою контролю виконання державами-

учасницями взятих зобов’язань за відповідним міжнародним 

договором. Власне, базові міжнародні договори Ради Європи мають 

методологічне, концептуально-практичне призначення, тому більшість 

з них підкріплені конвенційним контрольним механізмом. Увесь масив 

міжнародних договорів Ради Європи, відкритих для підписання 1949–

2003 рр., опубліковано у «Серії європейських договорів» (№ 001–193 

включно), яка, починаючи з 2004 р., продовжена «Серією договорів 

Ради Європи» (№ 194 і наступні). Договірна практика Ради Європи 

спрямована передусім на віднайдення прийнятної моделі політико-



60 

правового співробітництва у сфері забезпечення і захисту прав  

людини. 

Вочевидь договірна практика Ради Європи та прецедентна практика 

ЄСПЛ заклали підвалини становлення і розвитку права Ради Європи як 

сукупності норм обов’язкового та рекомендаційного характеру, що 

регулюють міжнародні відносини в її рамках відповідно до основних 

принципів міжнародного права. Щодо структурних елементів системи 

права Ради Європи наявні різні підходи, серед яких виокремлюються: 

договірне, м’яке, звичаєве та прецедентне право Ради Європи; 

матеріальне і процесуальне право Ради Європи тощо. Принципи права 

Ради Європи слугують засадничими нормами, що визначають зміст 

правотворчої та правозастосовної діяльності Організації, а також її 

держав-членів. Право Ради Європи становить основу європейського 

міжнародного права, отже, тенденції їх розвитку взаємопов’язані та 

взаємообумовлені. 

У Раді Європи запроваджено дієву систему захисту прав людини, 

договірним осердям якої стала Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод 1950 р.
91

 (далі – Конвенція 1950 р. чи ЄКПЛ; 

ратифіковано усіма 47-ма державами-членами Ради Європи), що містить 

каталог колективно гарантованих прав людини та передбачила 

заснування безпрецедентного конвенційного контрольного механізму – 

міжнародного судового органу їх захисту – ЄСПЛ, що періодично 

реформується. Він забезпечує виконання державами-учасницями 

конвенційних зобов’язань, застосовує, а також й тлумачить зміст 

положень Конвенції 1950 р. і протоколів до неї. «Рішення ЄСПЛ 

безпосередньо впливають на реформування національного 

законодавства держав – членів Ради Європи, завдяки чому, наприклад, 

відбувається впровадження у правову систему України європейських 

стандартів»
92

, удосконалюється правозастосовна практика. 
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Європейська система захисту прав людини виявилася найбільш 

ефективною регіональною системою, визнається досягненням Ради 

Європи, сприяє збереженню її провідної ролі в європейській 

інституційній архітектурі, істотно впливаючи на право ЄС
93

, утвердження 

захисту основоположних прав на рівні ЄС
94

, у його інтеграційному 

правопорядку. Власне, договірні держави Конвенції 1950 р., згідно ст. 1, 

зобов’язались додержувати поваги до прав людини, гарантуючи 

кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, 

визначені у розділі І цього міжнародно-правового акту, таким чином, як 

зауважує професор В. В. Мицик, саме «юрисдикція держави, а не 

громадянство чи територія, є визначальною для забезпечення та захисту 

конвенційних прав і свобод»
95

. 

Конвенція 1950 р. приймалася для «визначення та розвитку ідеалів і 

цінностей демократичного суспільства»
96

 (рішення ЄСПЛ у справі 

Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark (1976)), для практичної 

реалізації статутних ідей і цілей, фундаментальних цінностей і 

принципів Ради Європи, створення умов для дієвої демократії, що 

поступово еволюціонує, сприяючи становленню і розвитку 

європейського правового простору, в формуванні якого Рада Європи 

відіграє значущу роль, забезпечуючи високий рівень гармонізації 

національного законодавства і практики європейських держав
97

 на 

основі підходу, заснованого на повазі до прав людини. ЄСПЛ наголосив 

на ролі Конвенції 1950 р., що гарантує лише «мінімальний рівень 

захисту окремих прав» водночас слугуючи «конституційним 
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інструментом європейського публічного порядку» в сфері прав людини
98

 

(§156) (рішення у справі Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim 

Şirketi v. Ireland (2005)). Зрештою, матеріально-правові гарантії Конвенцї 

1950 р.
99

 як «європейського кодексу свободи та демократії»
100

, 

підкріплені судовою практикою ЄСПЛ як «важливого європейського 

актора»
101

, експліцитно вплинули на тлумачення прав людини не лише 

на національному рівні, а й на рівні ЄС (утвердилися як загальні 

принципи права ЄС, як складова права ЄС), становлячи мінімальний 

європейський стандарт, нижче якого ні держави-члени, ні зазначене 

наднаціональне
102

 інтеграційне об’єднання у правотворчій та 

правозастосовній практиці не можуть гарантувати ці права. Вочевидь є 

підстави для висновку, що останню можна вважати складовою системи 

конвенційного захисту прав людини, встановленого ЄКПЛ. Примітно, 

«Рада Європи здійснює контроль за реалізацією положень цієї Конвенції 

шляхом розширення переліку гарантованих прав та удосконалення 

чинних процедур»
103

, що переконливо доводять практика ЄСПЛ і його 

реформування з метою забезпечення ефективності та гнучкості. 

Система організаційно-правових засобів колективного 

забезпечення виконання зобов’язань, покладена в основу моделі 

захисту прав людини у рамках Ради Європи, має як інструментарій 

правового контролю (міжнародним судовим органом), так і політико-

правового контролю (нагляд за виконанням рішень ЄСПЛ Комітетом 

міністрів Ради Європи, можливість застосування моніторингових 

заходів ПАРЄ
104

, діяльність яких у цій сфері є взаємодоповнюючою) 

дотримання конвенційних прав та основоположних свобод. 

Запроваджена у 2010 р. система двоєдиного підходу (англ. twin-track 
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approach) до нагляду за виконанням рішень ЄСПЛ демонструє 

позитивні тенденції, свідченням цього є збільшення кількості       

рішень, щодо яких Комітет міністрів Ради Європи закрив процедуру 

нагляду. 

Глибинне реформування Ради Європи 2010-2012 рр., яке частково 

триває, сфокусоване, inter alia, на: активізації діяльності як політичної та 

інноваційної організації, її стратегічному розвитку; запровадженні більш 

ефективного управління діяльністю, у тім числі посиленні якості 

внутрішнього аудиту Організації; уможливленні масштабного перегляду 

програм діяльності Ради Європи з метою зосередження на пріоритетних 

сферах; забезпеченні внутрішньої реорганізації її органів, що 

вирізняються гнучкістю підходів і становлять динамічну систему, яка 

еволюціонує. Актуалізувалося відновлення каналів діалогу та його 

активізація в усіх напрямах між статутними органами задля їх 

злагодженої системної роботи, утвердження інституційного балансу в 

Раді Європи та збереження її провідної ролі в європейській 

інституційній архітектурі
105

. 

Водночас у ситуації повернення Російської Федерації та відновлення 

прав її делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (права голосу, 

права бути представленим у Бюро та Постійному комітеті, права на 

участь у місіях зі спостереження за виборами тощо) за відсутності 

жодних конструктивних кроків і під час продовження нехтування, 

грубого порушення державою-агресоркою усіх основних принципів 

міжнародного права, що слугують визначальними засадами, на яких 

базується сучасний світопорядок у відповідних сферах міжнародних 

відносин
106

, Рада Європи (резолюція схвалена 25 червня 2019 р.) 

продемонструвала зміну підходів, певну переоцінку цінностей, 

відсутність у Європи єдиної стратегії. Внаслідок цього й стала 
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можливою така поступка «в обмін на нічого», а базові вимоги 

Парламентської асамблеї Ради Європи до Російської Федерації щодо 

України полягали в: припиненні анексії Криму; припиненні будь-якої 

військової допомоги на сході України; виведенні своїх збройних сил з 

цього регіону та кордонів України; утриманні від будь-яких дій, які 

могли б прямо чи опосередковано погіршити ситуацію на сході 

України
107

. Поза сумнівом, повернення російської делегації до цієї 

поважної міжнародної інституції підриває ціннісні підвалини 

функціонування Ради Європи, покликані слугувати важелями впливу на 

збереження та зміцнення політико-правової ідентичності Європи, її 

світоглядних і цивілізаційних орієнтирів. 

Україна подала заявку на вступ до Ради Європи у 1992 р., прагнучи 

бути частиною європейського правового простору. Забезпечення 

належного виконання нею статутних обов’язків та зобов’язань, узятих 

під час вступу до Ради Європи, викладених у Висновку ПАРЄ № 190 

(1995) від 26 вересня 1995 р. щодо вступу України до Ради Європи, 

актуалізувало необхідність створення належних правових та 

інституційних умов. У Висновку ПАРЄ зазначено, що Україна вже 

підписала Рамкову конвенцію про захист національних меншин 1995 р., 

а також приєдналася до Європейської культурної конвенції 1954 р., до 

Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво 

між територіальними общинами або владами 1980 р. Усього при вступі 

Україна зобов’язалась приєднатися до 19-ти міжнародних договорів 

Ради Європи, зокрема: Конвенції 1950 р., Європейської конвенції про 

взаємну допомогу в кримінальних справах 1959 р., Конвенції про 

передачу засуджених осіб 1983 р., Європейської конвенції про 

запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 

гідність, поводженню або покаранню 1987 р., Конвенції про 

відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних 

злочинним шляхом 1990 р. 
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На підставі зазначеного позитивного Висновку ПАРЄ, Комітет 

міністрів 19 жовтня 1995 р. одностайно ухвалив резолюцію про 

запрошення України стати 37-м членом Ради Європи і приєднатися до її 

Статуту, що відбулося 31 жовтня 1995 р., а 9 листопада 1995 р. – 

урочиста церемонія вступу України до Ради Європи, визнання її 

частиною Європи не лише географічно, а й політично. Україна, 

долучившись до європейських цінностей і стандартів, підпадає під 

процедуру моніторингу ПАРЄ виконання зобов’язань державами-

членами, за допомогою якої оцінюється досягнутий прогрес у 

виконанні вступних зобов’язань, що, не лишаючи місця для сумнівів, 

мають бути підтверджені практичними діями. Можливість її заміни 

постмоніторинговим діалогом узалежнена від наявності «ознак 

прогресу, які б заслуговували на довіру»
108

, за висловом Ханне 

Северинсен, яка у 2007 р. з приводу розвитку ситуації в Україні 

відзначила «політичний безлад, спричинений конституційною 

безвихіддю»
109

. Майже всі зобов’язання, пов’язані з членством держави 

у Раді Європи, виконано, однак серед найбільш проблемних питань 

співробітництва є: реформування судової системи згідно з 

рекомендаціями Венеційської комісії
110

, посилення протидії корупції, 

вдосконалення конституційного процесу, досягнення максимальної 

відповідності вітчизняного законодавства і правозастосовної практики 

правовим стандартам Ради Європи, запобігання їх порушенню, оскільки 

Україна входить у першу п’ятірку з 47-ми держав – членів за кількістю 

звернень до ЄСПЛ. 

Професор В. І. Євінтов вдало підмітив: «реалізація принципу 

примату міжнародного права над внутрішнім означає створення 

ефективного механізму застосування міжнародного права у 

внутрішньому правопорядку і водночас приведення внутрішньої 

правової системи у відповідність до міжнародних стандартів; 
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складовою частиною цього принципу є пріоритет захисту прав 

людини»
111

. Порівняльний аналіз вітчизняних судових рішень дає змогу 

зробити висновок, що зросла кількість звернень до Конвенції 1950 р. та 

частіше застосовується практика ЄСПЛ. Судова імплементація 

Конвенції 1950 р. в Україні є одним із ключових показників виконання 

державою своїх договірних зобов’язань, однак й донині вона не має 

загального характеру, її вплив на практику правозастосування, судову 

практику міг бути далекосяжнішим, саме на це спрямований Закон 

України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-ІV у 

редакції від 2 грудня 2012 р. № 5463-VI
112

. 

Офіс Ради Європи в Україні є інституційною формою 

співробітництва, його діяльність базується на Меморандумі про 

взаєморозуміння між Урядом України та Радою Європи щодо 

заснування в Україні Офісу Ради Європи та його правового статусу, 

підписаному 6 листопада 2006 р., враховуючи положення Віденської 

конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р. та Генеральної 

угоди про привілеї та імунітети Ради Європи від 2 вересня 1949 р., яка 

поряд зі Статутом визначає правовий статус Організації. Офіс Ради 

Європи в Україні координує реалізацію у державі програм 

співробітництва Ради Європи, концентрує діяльність з 2018 р. на меншій 

кількості проєктів, що має суттєво підвищити якість їх виконання. Офіс 

підтримує консолідацію триваючих зусиль щодо реалізації Плану дій 

Ради Європи для України на 2018-2021 рр.
113

, затвердженого 21 лютого 

2018 р. Комітетом міністрів Ради Європи, що є стратегічним програмним 

інструментом співробітництва у пріоритетних сферах, обміну кращими 
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практиками
114

, забезпечуючи всебічний та узгоджений підхід до 

співробітництва. Саме у рамках зазначеного Плану дій реалізується 

Проєкт Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка 

тривалих рішень» (англ. Council of Europe Project «Internal Displacement 

in Ukraine: Building Solutions»), спрямований на вдосконалення правової 

бази та юридичної практики стосовно внутрішнього переміщення, як 

одного з важливих прав людини, через впровадження механізмів і 

процедур, що базуються на європейських та інших міжнародних 

стандартах захисту прав внутрішньо переміщених осіб, розширення 

їхніх можливостей і посилення їхньої спроможності у сфері захисту прав 

людини, доступу до правосуддя, що є одним із ключових показників 

належного виконання Україною своїх зобов’язань у цій сфері. Водночас 

деякі проєкти впроваджуються у межах спільних програм Ради Європи 

та Європейського Союзу як особливої міжнародно-правової форми 

співробітництва між ними й Україною – державою їх проведення, 

зокрема спільної програми «Партнерство заради належного 

врядування». 

Привертає увагу й єдність символіки. Прапор Ради Європи, 

затверджений у 1955 р. Комітетом міністрів як символ єдності 

європейських народів, з 1986 р. став також офіційною емблемою ЄС. 

Гімн Ради Європи – музичне аранжування прелюдії до «Оди радості» з 

9-ї симфонії Бетховена – затверджено Комітетом міністрів у 1972 р. На 

відміну від прапора і гімну, які стали загальноєвропейськими 

символами, логотип Ради Європи, приурочений 50-тій річниці 

Організації, може використовуватися лише з її дозволу. Символіка ЄС 

включає прапор, гімн, девіз як стисло викладену головну ідею 

(«Єдність у різноманітності», англ. «United in diversity»), День Європи 

(9 травня), а також до атрибутики ЄС належить валюта. В основу однієї 

з сучасних міжнародно-правових форм співробітництва між Радою 

Європи та ЄС покладено укладену 8 вересня 2012 р. Адміністративну 
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угоду про використання європейської емблеми третіми особами, 

відповідно до якої будь-якій фізичній або юридичній особі 

дозволяється використання, як неприбуткового, так і комерційного 

характеру, європейської емблеми та/або будь-яких її елементів, 

дотримуючись відповідних умов
115

. 

Сучасні тенденції розвитку співробітництва між Радою Європи та 

ЄС у сфері захисту прав людини пов’язані, передусім, з необхідністю 

уникнення конфлікту юрисдикцій ЄСПЛ та Суду ЄС, що сприятиме 

посиленню скоординованості їх діяльності, поглибленню правової 

інтеграції у рамках європейського правового простору, збагачуючи 

його концептуальне наповнення на ціннісних засадах, inter alia, поваги 

до прав людини. 

Висновки. Рада Європи як політична регіональна міжнародна 

міжурядова організація забезпечує співробітництво держав у 

найважливіших сферах, за винятком національної оборони, складаючи 

інституційну основу європейського міжнародного права. Заснування 

Ради Європи стало першим довгостроковим проєктом об’єднання 

європейських народів, у якому втілено ідеали єдності Європи, нею 

створено фундаментальні передумови, розвинуті, inter alia, ЄС і ОБСЄ. 

Досвід семи десятиліть функціонування інституційно-правового 

механізму Ради Європи забезпечив її утвердження як авторитетної, 

впливової та представницької, загальноєвропейської міжнародної 

організації, довів її здатність удосконалюватися, формувати культуру 

толерантності, розвивати культурні та правові традиції, що є 

актуальним важелем впливу на збереження та зміцнення політико-

правової ідентичності Європи, європейської правової культури. 

Впровадження не лише у правотворчу, а й правозастосовну практику 

держав європейських стандартів правозахисту, спільних цінностей, 

усвідомлюючи їх значення як світоглядних і цивілізаційних орієнтирів, 

докладаючи зусиль для їх реалізації у процесі демократичної 

трансформації Європи, є необхідною передумовою підвищення 

                                                           
115

 Administrative agreement with the Council of Europe regarding the use of the European emblem by third parties 

(2012/C 271/04). Official Journal of the European Union. Vol. 55. 8 September 2012. Р. 5. 



69 

ефективності їх регуляторного впливу, адаптації Ради Європи до нових 

викликів захисту прав людини та демократичних ідеалів у Європі. 

Матеріально-правові гарантії Конвенцї 1950 р., підкріплені 

судовою практикою ЄСПЛ, експліцитно вплинули на тлумачення прав 

людини не лише на національному рівні, а й на рівні ЄС (утвердилися 

як загальні принципи права ЄС, як складова права ЄС), становлячи 

мінімальний європейський стандарт, нижче якого ні держави-члени, ні 

зазначене наднаціональне інтеграційне об’єднання у правотворчій та 

правозастосовній практиці не можуть гарантувати ці права. Таким 

чином, вочевидь є підстави для висновку, що Хартію ЄС можна 

вважати складовою системи конвенційного захисту прав людини, 

встановленого Конвенцією 1950 р. 

Сучасні тенденції розвитку співробітництва між Радою Європи та 

ЄС у сфері захисту прав людини пов’язані, передусім, з необхідністю 

уникнення, конфлікту юрисдикцій ЄСПЛ та Суду ЄС, що сприятиме 

посиленню скоординованості їх діяльності, поглибленню правової 

інтеграції у рамках європейського правового простору, збагачуючи 

його концептуальне наповнення на ціннісних засадах, inter alia, поваги 

до прав людини. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Обстоюючи національні інтереси України та її міжнародно-правову 

позицію у цілеспрямованому і планомірному переговорному процесі в 

рамках консультацій, варто конструктивно і гнучко використовувати 

всі доступні інструменти, формати, механізми та процедури, передусім 

людського виміру безпеки у діяльності ОБСЄ, її унікальний політичний 

досвід, принаймні, привертаючи увагу до наявних проблем, прийнятних 

інструментів і механізмів їх вирішення. У рамках консультацій 

необхідно акцентувати на зобов’язаннях, добровільно взятих 

державами-учасницями згідно з умовами участі в ОБСЄ, дотримуватись 

принципів діяльності цієї Організації, а також на обов’язку ОБСЄ як 

відслідковувати стан дотримання, так і забезпечувати неухильне 
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дотримання цих принципів державами-учасницями шляхом перегляду 

та зміцнення механізмів контролю за виконанням у повному обсязі 

міжнародних зобов’язань, inter alia, у сфері прав людини та 

основоположних свобод, верховенства права, демократії задля 

досягнення більшої кореляції цілей і дій, впровадження кращих 

практик. Ухилення будь-якої держави-учасниці від виконання взятих на 

себе зобов’язань має наслідком порушення прав людини, у тім числі під 

час міжнародних або неміжнародних, нових чи тривалих, затяжних 

конфліктів у регіоні ОБСЄ, порушення балансу інтересів усіх держав-

учасниць та кожної з них зокрема, адже вона мала можливість вплинути 

на зміст ухвалених рішень, недотримання яких, в умовах реальних і 

потенційних загроз, позначається на дієвості та результативності ОБСЄ, 

на ефективності реалізації нею всеохопного підходу до безпеки в 

Європі та в усьому регіоні ОБСЄ, реалізації концепції всеохопної 

безпеки, в основу якої покладено гідність і права людини: 

невідчужувані, універсальні, неподільні, взаємозалежні. 

ОБСЄ посідає чільне місце «функціонального координатора» 

сучасної європейської архітектури безпеки, що в умовах реальних 

загроз, поступово еволюціонує, маючи потенціал у сфері врегулювання 

та запобігання конфліктам у регіоні, залишаючись єдиною спробою 

створення загальноєвропейської системи колективної безпеки, 

формуючи загальний і неподільний простір безпеки, де протидіють 

безпековим викликам у масштабах регіону ОБСЄ та поза його межами. 

Організація є головним інструментом запобігання конфліктам, 

врегулювання криз і пiслякризових ситуацій, важливою ланкою 

забезпечення європейської військово-політичної стабільності, розвитку 

різнопланового та багаторівневого співробітництва з НАТО, Радою 

Європи, ЄС як партнерами ОБСЄ у пошуку нової європейської 

архітектури міжнародної безпеки. Потреба запобігання потенційним 

конфліктам і врегулювання наявних актуалізує конструктивну 

повноформатну взаємодію з ОБСЄ, взаємовигідне співробітництво, 

особливий інструментарій, удосконалення її інституційного механізму, 

позаяк новітні виклики та загрози вимагають нових підходів. 
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Дієвість ОБСЄ безпосередньо узалежнена від доброї волі держав-

учасниць, зобов’язаних, як того вимагає Статут ООН, спільними 

зусиллями врегульовувати міжнародні конфлікти, адекватно і своєчасно 

реагуючи на новітні виклики та загрози міжнародному миру і безпеці у 

регіоні, конструктивно і гнучко використовуючи всі доступні 

інструменти, формати, механізми та процедури ОБСЄ, її унікальний 

досвід. Зобов’язання держав-учасниць мають політичний характер, що 

обмежує використання правових механізмів забезпечення стандартів 

ОБСЄ, включно й у сфері прав людини. Відтак, зростає значення 

добросовісного виконання міжнародних зобов’язань, як і повної 

відповідальності кожної держави-учасниці за невиконання (неналежне 

або несвоєчасне виконання) нею взятих на себе у рамках ОБСЄ 

зобов’язань. 

Серед головних напрямів реформування задля подолання системної 

кризи і підвищення дієвості ОБСЄ вирізняються: збалансування 

військово-політичного, економіко-екологічного та людського вимірів 

діяльності, що втілюють багатовимірний підхід до безпеки, покладений 

в основу функціонування ОБСЄ; вдосконалення роботи польових місій 

та миротворчої діяльності; зміцнення аналітичного потенціалу 

Організації; забезпечення дотримання принципу географічної рівності у 

кадровій політиці; удосконалення інституційної системи, періодичне 

оцінювання процесу виконання рішень Постійної ради; залучення 

вищих посадових осіб держав-учасниць до діяльності на місцях; 

вирішення питань, пов’язаних з енергетичною безпекою; забезпечення 

свободи слова; заохочення обмiну досвiдом. 

Практична реалізація потенційних можливостей ОБСЄ узалежнена 

передусім від завершення процесу інституціоналізації та 

структуризації, зміцнення правової бази, використання у діяльності 

стратегічного і системного підходів, досягнення більшої кореляції цілей 

і дій, конструктивної взаємодії, оперативного дієвого реагування на 

новітні виклики і загрози, впровадження кращих практик, що 

актуалізують підписання установчого акта ОБСЄ, наділення її 

міжнародною правосуб’єктністю і компетенцією приймати юридично 
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обов’язкові рішення. Не менш важливим є створення умов для 

підвищення ефективності Організації, послідовної реалізації 

всеохопного і заснованого на співробітництві підходу до безпеки в 

Європі та в усьому регіоні ОБСЄ, поліпшення механізмів прийняття та 

імплементації рішень, зокрема у сфері людського виміру діяльності, а 

також добросовісного виконання державами взятих на себе в її рамках 

міжнародних зобов’язань, зміцнення довіри і безпеки, забезпечення 

стабільності для побудови оновленої, спроможної, потужної, дієвої 

європейської архітектури колективної безпеки, об’єднання зусиль, inter 

alia, задля підтримання миру і зміцнення безпеки, забезпечення поваги 

до гідності, прав людини та основоположних свобод. 

Від досягнення поставлених цілей відповідно до принципів Статуту 

ООН; практичної реалізації визначених напрямів і стратегічних 

пріоритетів співробітництва, послуговуючись прийнятними формами і 

методами; покрокового підходу до зміцнення взаємної довіри; 

налагодження відкритого конструктивного діалогу; розвитку дружніх 

взаємин і взаємовигідного співробітництва між державами-учасницями 

ОБСЄ у рамках всеохопного підходу до безпеки, усіх вимірів, зокрема 

людського виміру безпеки, узалежнені: вирішення питань, що 

становлять взаємний інтерес, інтенсифікація і результативність 

співробітництва; ефективність протидії реальним і потенційним 

загрозам, рішучість та своєчасність практичного реагування на них, 

відповідно до норм і принципів ОБСЄ, заради утвердження демократії і 

верховенства права, поваги до прав людини та основоположних свобод, 

зміцнення безпеки і солідарності, підтримання миру в усьому регіоні 

ОБСЄ. 

Рада Європи як політична регіональна міжнародна міжурядова 

організація, забезпечує співробітництво держав у найважливіших 

сферах, за винятком національної оборони, складаючи інституційну 

основу європейського міжнародного права. Заснування Ради Європи 

стало першим довгостроковим європейським проєктом об’єднання 

європейських народів, у якому втілено ідеали єдності Європи, нею 

створено фундаментальні передумови, розвинуті, inter alia, ЄС і ОБСЄ. 
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Досвід семи десятиліть функціонування інституційно-правового 

механізму Ради Європи забезпечив її утвердження як авторитетної, 

впливової та представницької, загальноєвропейської міжнародної 

організації, довів її здатність удосконалюватися, формувати культуру 

толерантності, розвивати культурні та правові традиції, що є 

актуальним важелем впливу на збереження та зміцнення політико-

правової ідентичності Європи, європейської правової культури. 

Впровадження не лише у правотворчу, а й правозастосовну практику 

держав європейських стандартів правозахисту, спільних цінностей, 

усвідомлюючи їх значення як світоглядних і цивілізаційних орієнтирів, 

докладаючи зусиль для їх реалізації у процесі демократичної 

трансформації Європи, є необхідною передумовою підвищення 

ефективності їх регуляторного впливу, адаптації Ради Європи до нових 

викликів захисту прав людини та демократичних ідеалів у Європі. 

Матеріально-правові гарантії Конвенцї 1950 р., підкріплені 

судовою практикою ЄСПЛ, експліцитно вплинули на тлумачення прав 

людини не лише на національному рівні, а й на рівні ЄС (утвердилися 

як загальні принципи права ЄС, як складова права ЄС), становлячи 

мінімальний європейський стандарт, нижче якого ні держави-члени, ні 

зазначене наднаціональне інтеграційне об’єднання у правотворчій та 

правозастосовній практиці не можуть гарантувати ці права. Таким 

чином, вочевидь є підстави для висновку, що Хартію ЄС можна 

вважати складовою системи конвенційного захисту прав людини, 

встановленого Конвенцією 1950 р. 

Сучасні тенденції розвитку співробітництва між ЄС та Радою 

Європи у сфері захисту прав людини пов’язані, передусім, з 

необхідністю уникнення конфлікту юрисдикцій ЄСПЛ та Суду ЄС, що 

сприятиме посиленню скоординованості їх діяльності, поглибленню 

правової інтеграції у рамках європейського правового простору, 

збагачуючи його концептуальне наповнення на ціннісних засадах, inter 

alia, поваги до прав людини. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАХИСТ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРАВ  

У ПРАВОВОМУ ПОРЯДКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 

 

2.1 Передумови утвердження захисту основоположних прав у 

інтеграційному правопорядку: еволюція підходів до            

правового регулювання 

 

ЄС як регіональне наднаціональне інтеграційне об’єднання 

європейських держав, гомогенно структуроване після скасування 

Лісабонським договором 2007 р. опорної структури ЄС (англ. EU pillar 

structure), має автономний якісно новий правовий порядок, що є 

інтеграційним, позаяк характеризується єдністю та цілісністю, 

докорінно відрізняючись від міжнародного та внутрішнього 

правопорядку держав, хоч і має з ними певний взаємозв’язок. ЄС 

притаманні унікальні юридичні конструкції та інструменти їх 

реалізації, включаючи екстратериторіальну дію норм права ЄС, що у 

деяких випадках зумовлює правові наслідки у рамках внутрішніх 

правопорядків третіх країн, має правовий вплив на них, а також на 

фізичних або юридичних осіб, які перебувають під їх юрисдикцією
116

. 

На практиці європейські співтовариства уникали дублювання 

функцій Ради Європи та остерігались включення прав людини до 

категорії таких, що підлягають захисту в судовому порядку. Втім, 

об’єктивні процеси утвердження прав людини в законодавстві та 

правозастосовній практиці держав-членів зумовили їх закріплення в 

Єдиному європейському акті 1986 р., у преамбулі якого йдеться про 

основоположні права, inter alia, право свободи, рівності та соціальної 

справедливості. Згодом, у 1989 р. Європарламент прийняв Декларацію 

основоположних прав і свобод, а результатом колективної 
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нормотворчості держав-членів, за винятком Великобританії, стала 

укладена того ж року Хартія Співтовариства про основоположні 

соціальні права працівників. Ці документи належали до актів м’якого 

права (англ. soft law). 

Незадовго до цього Суд європейських співтовариств, вдаючись до 

телеологічного тлумачення, визнав за основоположними правами 

значення загальних принципів права європейських співтовариств 

(рішення у справах 29/69 Stauder (§7), 11/70 Internationale 

Handelsgesellschaft (§3, 4), 4/73 Nold (§13); не містили посилань на 

конкретні статті ЄКПЛ або практику ЄСПЛ), відігравши визначальну 

роль у їх утвердженні, встановленні змістового наповнення та сфер 

застосування. Завдяки судовій практиці Суду європейських 

співтовариств права людини було включено до правопорядків 

інтеграційних об’єднань (ЄОВС, ЄЕС та Європейського співтовариства 

з атомної енергії), а одним з основних чинників, що зумовив цей 

процес, стали пропозиції Єврокомісії 1979 р. про приєднання 

європейських співтовариств до Конвенції 1950 р., які згодом набули 

договірного закріплення на рівні первинного права, але дотепер не 

реалізовані на практиці. 

Так, у рішенні у справі Stauder (§7) Суд уперше визначив 

основоположні права як загальні принципи права ЄЕС, що підлягають 

його захисту. При цьому загальні принципи права, спільні для правових 

систем держав-членів, розглядалися складовою неписаного первинного 

права європейських співтовариств. У §4 рішення у справі Internationale 

Handelsgesellschaft Суд європейських співтовариств установив, що 

повага до прав людини становить невід’ємну складову загальних 

принципів права, захист яких здійснює Суд. Крім того, наголошено, що 

захист прав, які ґрунтуються на спільних для держав-членів 

конституційних традиціях, має бути забезпечено в рамках 

організаційного механізму та завдань ЄЕС. Отже, Суд європейських 

співтовариств визначив конституційні традиції держав-членів та 

загальні принципи права як першооснову для визнання 

основоположних прав у правопорядку ЄЕС. 
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У рішенні в справі 4/73 Nold (§13) Суд вперше називає джерелами 

основоположних прав не лише спільні для держав-членів конституційні 

традиції, а й міжнародні договори, учасниками яких є останні, 

виокремивши з-поміж них ЄКПЛ, втім не посилається на її конкретні 

положення. Позиція Суду, що такі міжнародні договори не мають 

прямої дії у правопорядку ЄЕС, а є джерелом для встановлення 

загальних принципів, спільних для правопорядків держав-членів. 

Водночас на практиці Суд європейських співтовариств неодноразово 

застосовував положення Конвенції 1950 р., розглядаючи її як складову 

права ЄЕС, а не лише як інструмент для визначення загальних 

принципів права. Власне, основними чинниками, що зумовили 

активність Суду, стали ініціативи 1979 р. Комісії європейських 

співтовариств (нині – Єврокомісія) про приєднання європейських 

співтовариств до Конвенції 1950 р., а також рішення конституційних 

судів держав-членів, які прагнули використати посилання на 

необхідність забезпечення захисту основоположних прав для звуження 

компетенції європейських співтовариств, що, вочевидь, негативно 

вплинуло б на єдність і цілісність їхніх правопорядків
117

. 

Уперше у праві ЄС принцип поваги до прав людини як юридично 

обов’язковий та найбільш важливі гарантії захисту основоположних 

прав було закріплено у п. 2 ст. F Договору про Європейський Союз 

1992 р. (далі – ДЄС), ознаменувавши настання нового етапу 

становлення системи захисту прав людини в ЄС. Понад те, відтоді 

повага до прав людини вважається засадничою умовою набуття 

членства в інтеграційному об’єднанні, слугуючи основним принципом 

(нині – цінністю ЄС), стрижнем його діяльності. Ці положення згодом 

набули часткової модифікації п. 1 і 2 ст. 6 ДЄС у редакції 

Амстердамського договору 1997 р. і не змінені ДЄС у редакції 

Ніццького договору 2001 р. 
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З укладенням 13 грудня 2007 р. Лісабонського договору
118

, що 

набув чинності 1 грудня 2009 р., посилюється увага ЄС до проблеми 

захисту основоположних прав, започатковано якісно новий етап 

розвитку системи захисту прав людини в ЄС. Примітно, п. 2 ст. 6 ДЄС у 

редакції Лісабонського договору 2007 р. підтвердив намір ЄС 

приєднатися до Конвенції 1950 р., враховуючи, що, по-перше, 

громадяни ЄС дістають можливість оскаржити до міжнародного 

юрисдикційного органу акти, дії та/або бездіяльність інституцій, 

органів, агенцій, служб ЄС, їх посадових осіб так само, як вони це 

роблять у разі невиправданого обмеження або порушення їхніх прав 

державними органами та їх посадовими особами; по-друге, приєднання 

дасть змогу уникнути різного тлумачення Судом ЄС та ЄСПЛ 

однакових норм у сфері прав людини, проте Суд ЄС уже неодноразово 

застосовував практику ЄСПЛ при обґрунтуванні своїх правових 

позицій (вперше у рішенні у справі C-13/94 P v. S and Cornwall County 

Council від 30 квітня 1996 р.). Строки приєднання ЄС до Конвенції 1950 

р. не встановлено, лише закріплено, що воно не змінить компетенції 

ЄС, визначеної в ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р. та 

Договорі про функціонування Європейського Союзу. ЄС наразі не є 

договірною стороною Конвенції 1950 р., можливість приєднання до 

якої передбачена Протоколом № 14 до неї, втім основоположні права, 

гарантовані Конвенцією 1950 р., інкорпоровано у правопорядок ЄС як 

загальні принципи права, спільні для конституційних традицій держав-

членів. 

Викладене більш рельєфно сприйматиметься з урахуванням 

передумов, які забезпечили утвердження захисту основоположних прав 

у інтеграційному правопорядку. Заснування 1 листопада 1993 р. ЄС на 

базі європейських співтовариств, які продовжували існувати в його 

архітектурі як суб’єкти міжнародного права та юридично самостійні 

інтеграційні об’єднання, експліцитно доповнені новими формами 
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міждержавного співробітництва, призвело до формальної 

інституціоналізації механізму Європейського політичного 

співробітництва, що стало свідченням становлення нового 

інтеграційного етапу, закладеного ще у рішенні про започаткування 

переговорів щодо створення ЄС, прийнятому на засіданні Євроради у 

1990 р. у м. Дублін (Ірландія). 

ДЄС – установчий акт, правова основа функціонування ЄС, – більш 

відомий за місцем підписання 7 лютого 1992 р. як Маастрихтський 

договір 1992 р. (набув чинності після ратифікації усіма державами-

членами 1 листопада 1993 р.), передбачив формування унікальної 

структури ЄС, що поєднувала три опори, підкреслюючи розширений 

характер його компетенції: I – європейські співтовариства (соціально-

економічна сфера); II – Спільну зовнішню та безпекову політику (далі – 

СЗБП, англ. Common Foreign and Security Policy), включаючи 

Європейську безпекову та оборонну політику (нині – Спільна безпекова 

та оборонна політика, далі – СБОП, англ. Common Security and Defence 

Policy) (зовнішньополітична сфера); III – співробітництво у сфері 

правосуддя та внутрішніх справ, перейменовану Амстердамським 

договором 1997 р. на співробітництво у сфері охорони порядку та 

судочинства у кримінальних справах (правоохоронна сфера), що згодом 

було підкріплено Ніццьким договором 2001 р. Логіка формування 

єдиного внутрішнього ринку без внутрішніх кордонів вимагала 

одночасного зміцнення зовнішніх кордонів та координації mutatis 

mutandis політики держав-членів ЄС. Крім того, становлення III опори 

зумовлювалось загостренням проблем, пов’язаних з активізацією 

імміграції осіб із третіх країн до держав-членів ЄС, тенденціями 

міграційних потоків, нелегальним розповсюдженням наркотиків і зброї, 

поширенням контрабанди, проявами тероризму та іншим. У Розділі VI 

«Положення про співробітництво у сфері правосуддя та внутрішніх 

справ» ДЄС були виокремлені сфери співробітництва, що становили 

спільний інтерес для держав-членів ЄС та з яких вони взяли на себе 

зобов’язання, зокрема стосовно політики надання притулку, правил 

регулювання перетину особами зовнішніх кордонів, імміграційної 
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політики, умов в’їзду та пересування громадян третіх держав тощо. 

Зрештою, правове співробітництво з окреслених питань, inter alia, 

передбачало взаємодію судових систем держав-членів ЄС, а також 

взаємне визнання судових рішень
119

. 

Якщо в межах першої опори співробітництво між державами-

членами здійснювалося вже на традиційних для європейських 

співтовариств засадах наднаціональності, то друга та третя опори стали 

новими формами співробітництва держав-членів, оскільки, на відміну 

від першої опори, функціонували на основі міждержавного 

співробітництва. Чи не єдиним згуртовуючим механізмом для всіх 

трьох опор ЄС слугувала його інституційна система, покликана 

забезпечувати злагодженість діяльності Об’єднання у процесі розвитку 

досягнутого рівня інтеграції. Примітно, що у рамках першої опори були 

задіяні всі наявні на той час інституції – Рада ЄС, Єврокомісія, 

Європарламент, Суд європейських співтовариств, Європейська 

рахункова палата
120

 відповідно до їхньої компетенції, а в решті сфер 

відання рішення, здебільшого, приймались Радою ЄС, Єврокомісія 

відігравала допоміжну роль, Суд європейських співтовариств та 

Європарламент у цьому процесі участі майже не брали, проте останній, 

реалізуючи консультаційну функцію, міг здійснювати моральний і 

політичний вплив на співробітництво держав-членів ЄС у рамках 

другої та третьої опор. 

З укладенням Маастрихтського договору 1992 р. Європейське 

Економічне Співтовариство було формально перейменоване на 

Європейське Співтовариство з огляду на те, що воно перевершило 

рамки суто економічного співробітництва, адже компетенція 

останнього зазнала суттєвого розширення згідно ст. 3 Договору про 

заснування Європейського Співтовариства (безстроковий, 

перейменований на Договір про функціонування Європейського 
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Союзу
121

 (далі – ДФЄС), відтак Європейське Співтовариство з набуттям 

чинності 1 грудня 2009 р. Лісабонським договором 2007 р. припинило 

існування). Серед визначених Маастрихтським договором 1992 р. нових 

напрямів європейської інтеграції вирізнялись: запровадження інституту 

громадянства ЄС, візова політика, освіта, культура, охорона здоров’я, 

захист прав споживачів, створення транс’європейських мереж у сфері 

транспорту, телекомунікацій та енергетики, промисловість і 

співробітництво з метою сприяння розвитку. Важливо враховувати, що 

статус громадянина ЄС, крім можливості безвізового пересування 

територією держав-членів Об’єднання та проживання з правом 

працевлаштування у будь-якій з них, надав право дипломатичного і 

консульського захисту в третіх країнах будь-якою іншою державою-

членом ЄС, а також право голосу на виборах до Європарламенту та 

місцевих органів влади, втім не передбачав участі у виборах до 

національних парламентів. 

Два інших співтовариства – Європейське об’єднання з вугілля та 

сталі (2002 р. припинило існування; його компетенція, а також майно та 

активи перейшли до Європейського Співтовариства, оскільки не було 

пролонговано Договір про заснування Європейського об’єднання з 

вугілля та сталі
122

 1951 р., укладеного на 50-ть років з моменту набуття 

чинності) та Європейське співтовариство з атомної енергії (установчий 

договір якого – Договір про заснування Європейського співтовариства з 

атомної енергії
123

 1957 р. – безстроковий) зберегли свої назви. 

Маастрихтський договір 1992 р. встановив за мету заснування 

Економічного та валютного союзу; трансформацію Європейського 

Економічного Співтовариства в Європейське Співтовариство з 

розширенням його компетенції; доповнення європейських 
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співтовариств (перша опора) новими формами міждержавного 

співробітництва у сфері СЗБП (друга опора), а також у сфері 

правосуддя та внутрішніх справ (третя опора), поєднавши всі три 

опори у рамках ЄС. Окреслена конструкція «союзу держав і 

міжнародних організацій» та підходи, покладені в її основу, 

позначились на неоднозначності правової природи ЄС, актуальність 

якої зберігається донині та характеризується наявністю федералістської 

(Ж. Монне, А. Спінеллі, В. Хальштайн, К. Уейр, П. Дюкло, Д. Ружмон, 

Г. Бругман), неофедералістської (Ч. Пентланд, А. Атціоні, Д. Піндер, 

А. Сбрагіа), функціоналістської (Д. Мітрані), неофункціоналістської 

(Е. Хаас, Л. Ліндберг, В. Сандхольц, Д. Зусман, В. Метлі, Г. Меркс, 

Й. Тренхольм-Міккельсен, С. Шайнголд), інтерговернменталістської 

(С. Хоффманн, П. Тейлор) і розмаїттям інших концепцій розвитку 

європейської інтеграції
124

. 

Заснування Європейського валютного союзу зумовило «якісну 

зміну співвідношення між національними, міждержавними і 

наднаціональними елементами регулювання в ЄС на користь останніх. 

Поступово в ЄС утвердилася наднаціональна модель економічної 

інтеграції як усталена система базових конструкцій, що потенційно 

передбачає посилення наднаціональних інституцій, становлячи 

політико-правовий феномен міжнародних економічних відносин і 

їхнього регулювання, потужний чинник розвитку наднаціональності, а 

отже, поглиблення інтеграційних процесів»
125

. Cтворення 

Європейського валютного союзу передбачало перехід до нового етапу 

економічної інтеграції, на використання єдиної європейської валюти, 

що мала замінити національні валюти його держав-учасниць за умови 

їх відповідності критеріям конвергенції. Для регулювання цього 

процесу, а також забезпечення функціонування Європейського 
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валютного союзу планувалось сформувати у межах ЄС Європейську 

систему центральних банків на чолі з Європейським центральним 

банком (за ст. 13 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р.
126

 

набув статусу інституції ЄС). Масштабна фінансова криза вказала на 

наявні в Європейському валютному союзі і загалом у ЄС проблеми 

фактичної єдності держав й глибину внутрішніх протиріч, послаблення 

євросистеми та економічного зростання ЄС, нагальність оновлення 

європейської інтеграційної валютної політики
127

 (згідно з п. 2 ст. 127 

ДФЄС визначається і реалізується Європейською системою 

центральних банків, насамперед Європейським центральним банком, 

уповноваженим санкціонувати емісію євро) та розвитку 

співробітництва у цій сфері на більш досконалих організаційно-

правових засадах, спроможних на ранніх етапах забезпечити 

запобігання і протидію подібним системним кризовим процесам, не 

звужуючи можливостей і не сповільнюючи темпів європейської 

валютної інтеграції та повноцінно реалізуючи її потенціал у сфері 

захисту євро і фінансових інтересів ЄС в цілому. 

З огляду на перспективи розширення ЄС, Амстердамський договір 

1997 р. визначив додаткові заходи, спрямовані на досягнення його 

цілей, започаткування реформування правових засад регулювання 

функціонування ЄС, підвищення ефективності та демократичності 

Об’єднання, наближення його інституцій до громадян ЄС
128

, захист 

основоположних прав. Йдеться, передусім, про розширення сфери дії 

права ЄС за рахунок коммунітаризації, тобто включення до правового 

та інституційного механізму ряду сфер, які раніше не входили до 

компетенції європейських співтовариств. Скажімо, передання до 
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відання Європейського Співтовариства більшості норм «шенгенського 

права», зокрема щодо надання політичного притулку, візової та 

імміграційної політики, а також співробітництва правоохоронних 

органів у цивільній, адміністративній та митній сферах, відтак рішення 

з окреслених питань приймались вже не державами-членами у рамках 

III опори, а інституціями – Радою ЄС (кваліфікованою більшістю) з 

ініціативи Єврокомісії (простою більшістю), їх імплементація 

контролювалась Судом європейських співтовариств. 

Амстердамським договором 1997 р. у право ЄС впроваджено 

поняття та інститут простору свободи, безпеки та правосуддя (англ. the 

аrea of freedom, security and justice), передбачивши його формування 

шляхом поступової конвергенції та гармонізації з перспективою 

уніфікації правоохоронних систем держав-членів ЄС, що уможливило б 

звернення до суду в будь-якій з них на тих самих умовах, що й у 

державі громадянства, а також убезпечило б від можливості 

використання зі злочинною метою відмінностей і протиріч 

національних судових систем
129

. Крім того, було поточнено зміст 

принципів субсидіарності та пропорційності, запроваджено посаду 

Верховного представника зі Спільної зовнішньої та безпекової політики 

(упродовж 1999-2009 рр. її обіймав колишній Генеральний секретар 

НАТО Хав’єр Солана), який відігравав важливу роль у підготовці та 

реалізації політичних рішень ЄС, веденні політичного діалогу з третіми 

країнами та міжнародними організаціями
130

. 

Ніццький договір 2001 р. містив суттєві зміни і доповнення до 

установчих договорів європейських співтовариств та ЄС, маючи на меті 

поглибити інтеграцію у рамках Об’єднання, удосконалити її правові 

засади та інституційний механізм, зважаючи на можливий одночасний 
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вступ безпрецедентної кількості нових держав-членів
131

. Серед 

нововведень Ніццького договору 2001 р. вирізняються: реформування 

інституцій та органів ЄС; більш широке застосування процедури 

спільного прийняття рішень (Європарламентом та Радою ЄС в 

ідентичній редакції); встановлення нового порядку розподілу 

«зважених голосів» за голосування у Раді ЄС кваліфікованою 

більшістю; надання Суду першої інстанції статусу самостійного 

судового органу; перерозподіл повноважень між Судом європейських 

співтовариств та Судом першої інстанції з наділенням останнього 

новими прерогативами, зокрема щодо розгляду окремої категорії справ 

у преюдиційному порядку; створення спеціалізованих судових палат; 

підвищення ролі національних парламентів у європейській 

архітектурі
132

. 

Лаакенська декларація про майбутнє Європейського Союзу 2001 р., 

жорстко критикуючи «дефіцит демократії» в ЄС, підкреслюючи 

негативне ставлення населення держав-членів до бюрократизації 

інституцій ЄС, вказала на необхідність скликання Європейського 

Конвенту «За майбутнє Європи» та визначила склад, форми, 

організацію, календар його роботи. Примітно, що вперше в історії 

європейської інтеграції національні парламенти в особі своїх 

представників були запрошені взяти участь у напрацюванні 

структурних реформ ЄС. Європейський Конвент під головуванням 

відомого політичного діяча, екс-президента Франції Валері Жискар 

д’Естена підготував консолідований Договір про встановлення 

Конституції для Європи (англ. Treaty establishing a Constitution for 

Europe), підписаний у м. Рим 29 жовтня 2004 р., який не набув чинності 

через позицію Франції та Нідерландів (за результатами проведених 

загальнонаціональних референдумів 29 травня 2005 р. і 1 червня 2005 р. 

відповідно), складний, еклектичний, проте як результат кодифікації 
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установчих договорів та Хартії Європейського Союзу про 

основоположні права 2000 р., як єдиний, цілісний кодифікаційний акт, 

що привніс нову термінологію, нову методологію і нові ідеї, донині 

зберігає історичне та політичне значення. 

Чимало положень Договору про встановлення Конституції для 

Європи 2004 р. включено до тексту укладеного 13 грудня 2007 р. 

Лісабонського договору (консолідовані версії ДЄС та ДФЄС), що набув 

чинності 1 грудня 2009 р. та, згідно зі ст. 53 ДЄС у редакції 

Лісабонського договору 2007 р. і ст. 356 ДФЄС, є безстроковим
133

. 

Лісабонський договір 2007 р. став суттєвим етапом на шляху до появи 

реформованого на його основі якісно нового ЄС
134

, здатного 

утвердитись потужним глобальним актором. Внаслідок ліквідації 

системи опор ЄС набув правосуб’єктності (ст. 47 ДЄС у редакції 

Лісабонського договору 2007 р.), ставши правонаступником 

Європейського Співтовариства, що формалізувало його повноваження у 

сфері зовнішніх зносин та обумовило створення нових механізмів й 

інструментів їх реалізації. Водночас, Протокол № 2 про внесення змін 

до Договору про заснування Європейського співтовариства з атомної 

енергії 1957 р., що додається до Лісабонського договору 2007 р., зберіг 

юридичну самостійність, міжнародну правосуб’єктність зазначеного 

Співтовариства, втім поза рамками ЄС. 

Лісабонським договором 2007 р., як новим ревізійним договором, 

опорну структуру ЄС (англ. EU pillar structure), запроваджену ДЄС і 

послідовно розвинуту ДЄС у редакції Амстердамського договору 

1997 р. та ДЄС у редакції Ніццького договору 2001 р., було експліцитно 

замінено гомогенною конструкцією ЄС. Інтеграційне об’єднання 

вирізняється унікальними інституційним механізмом та правовою 

системою, його організаційно-правові форми характеризуються тим, 

що: по-перше, в основу формування і функціонування деяких 
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інституцій: Європарламенту, Єврокомісії, Європейської рахункової 

палати, Суду покладено принцип наднаціональності; по-друге, 

інституції ЄС наділені широкими правотворчими повноваженнями, 

обсяг яких перевищує відповідні повноваження органів міжнародних 

організацій, зокрема, акти статутних органів Ради Європи мають суто 

рекомендаційний характер; по-третє, інституції пов’язані між собою 

відносинами взаємодоповнюваності, на яких побудовано процес 

прийняття правових актів ЄС; по-четверте, визнається примат (англ. 

primacy) норм права ЄС над нормами внутрішнього права держав-

членів, що є важливим засобом ефективного захисту інтересів ЄС; по-

п’яте, окремі норми права ЄС мають пряму дію у внутрішніх 

правопорядках держав-членів і є обов’язковими для виконання не лише 

останніми, але й, у деяких випадках, фізичними та юридичними 

особами, які перебувають під їх юрисдикцією; по-шосте, acquis ЄС 

повинні поділяти та застосовувати як держави-члени (у повному 

обсязі), так і країни-претенденти на вступ до ЄС, з-поміж яких 

розрізняють країну-заявницю (країна, що подала заявку на вступ до ЄС, 

англ. applicant country), країну-кандидата (країна, чию заявку на вступ 

підтримали, англ. candidate country) та потенційну країну-кандидата 

(країна, що має перспективу членства в ЄС, згідно укладеної з ним 

міжнародної угоди, але ще не подала заявки, англ. potential candidate 

country); по-сьоме, дотримання принципу відповідності усіх актів ЄС 

основоположним правам є умовою дійсності, правомірності цих актів; 

по-восьме, здійснюється контроль за своєчасною імплементацією 

правових актів ЄС державами-членами з метою з’ясування стану 

дотримання ними вимог норм права ЄС; по-дев’яте, установчі 

договори ЄС передбачають можливість поглибленого співробітництва 

(англ. enhanced cooperation) у прийнятних для окремих держав-членів 

сферах, не охоплених компетенцією ЄС, що діє за принципом наданих 

повноважень (англ. principle of conferral, ст. 5 ДЄС у редакції 

Лісабонського договору 2007 р.), водночас реалізуючи й дорозумілі 

повноваження (англ. implied powers, ст. 352 ДФЄС). 
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Держави-члени експліцитно наділили ЄС компетенцією задля 

досягнення спільних цілей. Компетенція ЄС поділяється на внутрішню, 

зовнішню та пов’язану з асоціацією із заморськими територіями, а її 

обсяг закріплений в установчих договорах і є неоднаковим у різних 

сферах. Принципи субсидіарності та пропорційності, будучи 

результатом численних політичних компромісів, слугують основою 

розподілу компетенції між ЄС та державами-членами. Із метою чіткого 

розмежування компетенцій між ЄС і державами-членами до ДФЄС 

включено спеціальний розділ I «Категорії та сфери компетенції Союзу» 

(статті 2–6). Категорії компетенції ЄС, що відповідно до ст. 2 Розділу I 

ДФЄС передбачають наявність виключної компетенції ЄС, спільної 

компетенції ЄС та держав-членів, компетенції вживати заходи з 

підтримки, охоплюють конкретні сфери. Зберігається й внутрішня 

компетенція держав-членів. У рамках виключної компетенції лише ЄС 

може приймати юридично обов’язкові акти, а держави-члени вправі 

робити це самостійно, тільки якщо уповноважені ЄС або на виконання 

його актів. Виключна компетенція ЄС згідно ст. 3 ДФЄС охоплює такі 

сфери: митний союз; встановлення правил конкуренції, необхідних для 

функціонування внутрішнього ринку; фінансова політика – для держав-

учасниць Європейського валютного союзу; збереження морських 

біологічних ресурсів у рамках спільної рибальської політики, при 

цьому остання належить до спільної компетенції; спільна торговельна 

політика. Вочевидь захист основоположних прав не належить до 

виключної компетенції ЄС. Щодо укладення міжнародних угод, то це 

можливо з питань виключної компетенції, якщо укладення такої 

міжнародної угоди визначене законодавчим актом ЄС, або є 

необхідним для надання ЄС можливості реалізувати свою внутрішню 

компетенцію, або тією мірою, якою її укладення може вплинути на 

спільні правила чи змінити їхню дію
135
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Стосовно спільної компетенції, то юридично обов’язкові акти 

приймають і ЄС, і держави-члени за пріоритетної ролі ЄС, тобто 

держави-члени здійснюють свою компетенцію тією мірою, якою ЄС 

нею не скористався або держави-члени реалізують свою компетенцію у 

випадках, коли ЄС прийняв рішення припинити здійснення своєї 

компетенції. Відповідно до ст. 4 ДФЄС йдеться про такі сфери: 

внутрішній ринок; соціальна політика в аспектах, передбачених цим 

Договором; економічне, соціальне і територіальне згуртування; сільське 

господарство та рибальство, за винятком збереження морських 

біологічних ресурсів; навколишнє середовище; захист прав споживачів; 

транспорт; транс’європейські мережі; енергетика; простір свободи, 

безпеки та правосуддя; спільні проблеми безпеки у сфері охорони 

здоров’я в аспектах, визначених цим Договором. Нововведенням є 

положення ст. 2 і 6 ДФЄС, якими встановлено, що ЄС має компетенцію 

вживати заходи з підтримки, координації та доповнення дій держав-

членів у таких сферах: охорона та зміцнення здоров’я людини; 

промисловість; культура; туризм; освіта, професійне навчання, молодь 

та спорт; цивільна оборона; адміністративне співробітництво
136

. 

Діяльність ЄС ґрунтується на об’єктивних чинниках, які гнучко 

поєднуються з економічними та політико-правовими, зростанням 

взаємозалежності держав-членів, що втілюється, зокрема, у: чіткому 

розмежуванні повноважень інституцій, органів, агенцій, служб з метою 

забезпечення інституційного балансу; контролі Єврокомісією та Судом 

ЄС дотримання норм права ЄС; юридичній обов’язковості норм, які 

становлять право ЄС; необхідності подолання «дефіциту демократії» у 

процесі підготовки та прийняття актів ЄС, керуючись цінностями, в 

основу яких покладено принципи функціонування інтеграційного 

об’єднання. 

Найбільш об’ємні наднаціональні повноваження ЄС і, отже, 

найбільш значне передання суверенних прав держав-членів притаманні 

виключній компетенції ЄС (ст. 3 ДФЄС), втім й у цій категорії 

держави-члени можуть бути спеціально уповноважені ЄС у певній 
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сфері або діяти з метою виконання актів ЄС (п. 1 ст. 2 ДФЄС), які разом 

з установчими договорами є основними регуляторами інтеграційних 

процесів. Наднаціональний механізм продовжує удосконалюватися, 

враховуючи телеологічні аспекти інтеграції, що засвідчують 

нововведення Лісабонського договору 2007 р., який розширив коло 

питань, котрі підлягають наднаціональному регулюванню ЄС. При 

цьому держави-члени збагачують матеріальну складову 

наднаціональної компетенції, визначаючи сфери та обсяг делегування 

суверенних прав на рівень інтеграційного об’єднання для успішного 

досягнення його цілей, реалізуючи спільні інтереси. 

У сферах, які не належать до виключної компетенції ЄС, зокрема у 

сфері спільної компетенції ЄС і держав-членів, активно застосовуються 

принципи субсидіарності та пропорційності (п. 3-4 ст. 5 ДЄС у редакції 

Лісабонського договору 2007 р.
137

; Протокол про застосування 

принципів субсидіарності та пропорційності
138

), дотримання яких 

відслідковують національні парламенти держав-членів
139

. Вочевидь 

регулювання на наднаціональному рівні з’явилося як спосіб подолання 

нестачі можливостей національного та міжнародного права у деяких 

напрямах регулювання, а субсидіарність стала методом її подолання. 

Усталена судова практика застосування телеологічного методу 

тлумачення установчих договорів, уточнення, деталізації та 

конкретизації їхніх положень, inter alia, зумовлена прагненням 

забезпечити: інтегрованість норм права ЄС у внутрішнє право держав-

членів, юрисдикційний захист права ЄС судовими органами ЄС і 

держав-членів, ефективне правове регулювання
140

 інтеграційних 

процесів. Новітня практика Суду (об’єднані справи С-402/05Р,              

С-415/05Р Kadi and Al Barakaat International Foundation v. Council and 

Commission (2008)) демонструє тенденцію до повного виокремлення 
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правопорядку ЄС від міжнародного правопорядку, що актуалізувало 

питання їх співвідношення, зокрема співвідношення права ЄС та 

міжнародно-правових зобов’язань, пов’язаних із членством в ООН. 

Примітно, що у ситуації колізії Суд віддав перевагу першому, 

відступивши від своєї попередньої практики (справи С-286/90 

Anklagemyndigheden v. Peter Michael Poulsen & Diva Navigation Corp 

(1992); С-162/96 A. Racke GmbH & Co. v. Hauptzollamt Mainz (1998)). 

Суд зайняв позицію, яка полягає у тому, що ЄС має на меті захист його 

цінностей, у тім числі європейських стандартів захисту 

основоположних прав, незалежно від того, чи це призведе до 

опосередкованої відмови виконувати вимоги Ради Безпеки ООН, 

зобов’язання за Статутом ООН
141

, що є суперечливим рішенням у 

контексті загального міжнародного права. Правопорядок ЄС 

відрізняється від міжнародного як автономністю, конститутивністю, 

єдністю, цілісністю, так і за колом суб’єктів, що у поєднанні змінює 

акценти й визначає особливості його правової природи; однак він не 

може суперечити основним принципам міжнародного права відповідно 

до Статуту ООН. 

ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р. передбачив 

процедуру вступу до ЄС (ст. 49) та вперше на нормативному рівні 

визнав право виходу з нього держав-членів (ст. 50), хоча така 

можливість існувала й раніше, відповідно до норм загального 

міжнародного права. Лісабонський договір 2007 р. вніс суттєві зміни до 

інституційно-правового механізму ЄС, серед яких: надання Єврораді 

статусу інституції ЄС, запровадження посади постійного Президента 

Євроради і посади Верховного представника ЄС із закордонних справ 

та безпекової політики (англ. the High Representative of the Union for 

Foreign Affairs and Security Policy) з метою забезпечення кращої 

узгодженості та скоординованості зовнішньої діяльності ЄС, 

послідовності у здійсненні зовнішньої політики ЄС. Верховному 

представнику ЄС із закордонних справ та безпекової політики 
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підпорядкована новостворена Європейська служба зовнішньої 

діяльності (англ. European External Action Service), яка вдається до 

наднаціональних та міждержавних методів роботи. Відтак, 

Лісабонський договір 2007 р. справив значний позитивний вплив на 

становлення організаційної структури, спроможної усунути 

фрагментарні підходи, злагоджено та ефективно реалізовувати СЗБП, 

включаючи СБОП, на утвердження ЄС як повноправного суб’єкта 

міжнародного права, здатного активно взаємодіяти з іншими акторами 

міжнародних відносин, зокрема з Радою Європи, на дво- та 

багатосторонній довгостроковій основі. Співробітництво між ЄС та 

Радою Європи впливає на «еволюційний розвиток міжнародних 

відносин та міжнародного права»
142

. 

З метою протидії нинішнім викликам і загрозам, насамперед агресії 

Російської Федерації, а також запобігання їм у майбутньому, задля 

забезпечення національної безпеки України та послідовної реалізації її 

зовнішньополітичного курсу, практичне співробітництво з ЄС на 

багаторівневій основі має стати одним із пріоритетів. Крім того, 

привертає увагу європейська соціальна модель, тобто модель, за якої 

економічний розвиток сприяє згуртуванню населення та соціальному 

прогресу, що наразі для України зберігає не меншу актуальність за 

безпекові та правозахисні питання. Виконання зобов’язань у сфері прав 

людини теж вимагає системного підходу, маючи стати консолідуючим 

чинником, оскільки слугує мірилом динаміки розвитку плюралістичної 

демократії, ринкової економіки, верховенства права, що підкреслює 

його значення у контексті реалізації політичної асоціації та економічної 

інтеграції на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 2014 

р., укладеної у рамках Східного партнерства як одного з вимірів 

Європейської політики сусідства й наділеної інтегруючим потенціалом 

побудови нашого спільного майбуття. Враховуючи значну політичну 

вагу, високий економічний потенціал, привабливість внутрішнього 
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ринку, ЄС активно використовує свій вплив задля поширення ціннісно-

правових засад, як вони визначені в установчих договорах, на треті 

країни, в тім числі Україну. Цінності ЄС, спільні цінності (див. 

підрозділ 6.1 монографії) покладено в основу повномасштабного 

процесу політичної, економічної та правової дедалі тіснішої інтеграції 

на європейському континенті. 

Висновки. ЄС є регіональним інтеграційним наднаціональним sui 

generis об’єднанням європейських держав, гомогенно структурованим 

після скасування Лісабонським договором 2007 р. трьох опор ЄС, має 

злагоджено функціонуючий інституційно-правовий механізм, 

автономний якісно новий правовий порядок, відмінний від 

міжнародного та внутрішнього правопорядку держав. Право ЄС, 

завдяки судовій практиці та доктрині поступово викристалізувавши 

своє змістове наповнення як правова категорія, регулює суспільні 

відносини, що склалися внаслідок інтеграційних процесів у рамках 

спочатку європейських співтовариств, згодом – ЄС, активізує його 

розвиток, становлячи водночас інструмент і результат європейської 

інтеграції. 

Інтеграційне об’єднання вирізняється унікальними інституційним 

механізмом та правовою системою, його організаційно-правові форми 

характеризуються тим, що: по-перше, в основу формування і 

функціонування деяких інституцій: Європарламенту, Єврокомісії, 

Європейської рахункової палати, Суду покладено принцип 

наднаціональності; по-друге, інституції ЄС наділені широкими 

правотворчими повноваженнями, обсяг яких перевищує відповідні 

повноваження органів міжнародних організацій, зокрема, акти 

статутних органів Ради Європи мають суто рекомендаційний характер; 

по-третє, інституції пов’язані між собою відносинами 

взаємодоповнюваності, на яких побудовано процес прийняття правових 

актів ЄС; по-четверте, визнається примат (англ. primacy) норм права 

ЄС над нормами внутрішнього права держав-членів, що є важливим 

засобом ефективного захисту інтересів ЄС; по-п’яте, окремі норми 

права ЄС мають пряму дію у внутрішніх правопорядках держав-членів і 
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є обов’язковими для виконання не лише останніми, але й, у деяких 

випадках, юридичними та фізичними особами, які перебувають під їх 

юрисдикцією; по-шосте, acquis ЄС повинні поділяти та застосовувати 

як держави-члени (у повному обсязі), так і країни-претенденти на вступ 

до ЄС, з-поміж яких розрізняють країну-заявницю (країна, що подала 

заявку на вступ до ЄС, англ. applicant country), країну-кандидата 

(країна, чию заявку на вступ підтримали, англ. candidate country) та 

потенційну країну-кандидата (країна, що має перспективу членства в 

ЄС, згідно укладеної з ним міжнародної угоди, але ще не подала заявки, 

англ. potential candidate country); по-сьоме, дотримання принципу 

відповідності усіх актів ЄС основоположним правам є умовою 

дійсності, правомірності цих актів; по-восьме, здійснюється контроль за 

своєчасною імплементацією правових актів ЄС державами-членами з 

метою з’ясування стану дотримання ними вимог норм права ЄС; по-

дев’яте, установчі договори ЄС передбачають можливість 

поглибленого співробітництва (англ. enhanced cooperation) у 

прийнятних для окремих держав-членів сферах, не охоплених 

компетенцією ЄС, що діє за принципом наданих повноважень (англ. 

principle of conferral, ст. 5 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 

р.), водночас реалізуючи й дорозумілі повноваження (англ. implied 

powers, ст. 352 ДФЄС). 

Наведене свідчить про те, що у процесі європейської інтеграції 

поступово сформувались передумови для утвердження нової «філософії 

прав людини», захисту основоположних прав у інтеграційному 

правопорядку, становлення та розвитку системи захисту прав людини в 

ЄС, зумовивши еволюцію підходів до правового регулювання та 

організаційного забезпечення у напрямі визнання їх необхідності. 

 

2.2 Становлення системи захисту прав людини як тенденція 

поглиблення наднаціональності в Європейському Союзі 

 

Правові засади регулювання функціонування системи захисту прав 

людини в ЄС містяться в ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського договору 
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2007 р., яка й встановила її трикомпонентну архітектуру
143

, що 

включає: Хартію ЄС
144

, котра має юридично обов’язкову силу, є 

джерелом первинного права ЄС, але не може слугувати підставою для 

розширення компетенції ЄС, визначеної установчими договорами, а 

також не має прямої дії у внутрішніх правопорядках держав-членів; 

ЄКПЛ, до якої згідно з п. 2 ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського договору 

2007 р. приєднується ЄС, що водночас не має призвести до розширення 

його компетенції; загальні принципи права ЄС, що ґрунтуються на 

спільних для держав-членів конституційних традиціях, а також 

положеннях ЄКПЛ. Загальні принципи права ЄС не мають прямої дії, 

становлять допоміжне щодо Хартії ЄС джерело правил тлумачення 

норм у сфері захисту основоположних прав
145

 і є спільними як для 

правопорядків держав-членів, так й інтеграційного правопорядку. 

На відміну від Хартії ЄС, загальні принципи права ЄС наразі не 

належать до самостійних стандартів захисту. Таке співвідношення 

Хартії ЄС та загальних принципів права ЄС зумовлене походженням 

останніх зі спільних для держав-членів конституційних традицій, а 

також особливостями новітньої практики їх застосування. 

Примітно, що до прийняття Лісабонського договору 2007 р. та 

Хартії ЄС, іменованої у доктрині «Біллем про права»
146

 Об’єднаної 

Європи, Суд ЄС регулярно посилався на норми ЄКПЛ і застосовував 

практику ЄСПЛ при обґрунтуванні своїх правових позицій. З 

укладенням Лісабонського договору 2007 р. та Хартії ЄС, якщо Суд ЄС 

застосовує норми ЄКПЛ і практику ЄСПЛ, то лише як допоміжний 

інструментарій тлумачення положень Хартії ЄС, яка не була 

інкорпорована до тексту установчих договорів, проте має однакову з 
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ними юридичну силу, залишаючись формально самостійним джерелом 

первинного права ЄС, що не встановлює, а «підтверджує» (англ. 

reaffirm) права, свободи і принципи, «визнані» (англ. recognise) п. 1 ст. 6 

ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р. Хартію ЄС як джерело 

первинного права ЄС Суд вперше застосував при розгляді справи Jasna 

Detiček v. Maurizio Sgueglia
147

. 

Набуття чинності 1 грудня 2009 р. Лісабонським договором 2007 р. 

та Хартією ЄС започаткувало принципово новий етап розвитку системи 

захисту прав людини в ЄС, на якому вагому роль відіграють саме 

названі джерела первинного права ЄС, а не ЄКПЛ та загальні принципи 

права ЄС, як це було раніше. Необхідно віддати належне судовій 

практиці ЄС, завдяки якій матеріальні норми ЄКПЛ розглядаються як 

частина права ЄС, а не лише як інструмент для визначення загальних 

принципів права
148

. 

Таким чином, відбулася формалізація системи захисту прав людини 

в ЄС, позаяк ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р. 

встановлено її трикомпонентну архітектуру, базовану на Хартії ЄС, 

ЄКПЛ, а також загальних принципах права ЄС, що ґрунтуються на 

спільних для держав-членів конституційних традиціях та положеннях 

ЄКПЛ. Значним поступом у наданні довершеності правопорядку 

інтеграційного об’єднання стало набуття чинності Хартією ЄС 

(докладніше див. розділ 3 монографії). 

ЄС вдається до унікальних юридичних конструкцій та інструментів 

їх реалізації, має ціннісні засади, узгоджені механізми і процедури, 

правила і практики наднаціонального, міжурядового та 

міжінституційного співробітництва, які забезпечують його розвиток на 

багаторівневій основі, а також становлення як потужного міжнародного 

актора, якому за рівнем інтеграції немає аналогів. Утвердження системи 

захисту прав людини в ЄС тенденційно можна розглядати як складову 

розвитку наднаціональності інтеграційного об’єднання, що потребує 
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осмислення і конкретизації. Висвітлюючи основні підходи до 

здійснення функцій держави в умовах членства в ЄС, професор 

І. В. Яковюк слушно підкреслює, що «у процесі глобалізації держави, 

відстоюючи власні інтереси, водночас вдаються до самообмеження в 

реалізації окремих суверенних прав і залучення наднаціональних 

структур до здійснення функцій держави, зокрема функції захисту прав 

людини. Як наслідок, проблема захисту прав людини виходить за межі 

відповідальності окремої держави, перетворюючись на справу також 

світового співтовариства та регіональних інтеграційних об’єднань… 

Наочний приклад ефективної взаємодії держави і наднаціональної 

організації у сфері захисту прав людини демонструє Європейський 

Союз»
149

. 

Україна як асоційований партнер має враховувати, що вступ до ЄС 

як наднаціонального інтеграційного об’єднання зумовлює необхідність 

обмеження відповідною державою на невизначений строк своїх 

суверенних прав, частину з яких вона йому делегує. Концепції 

«спільного суверенітету» (англ. cooperative sovereignty), «об’єднаного 

суверенітету» (англ. pooled sovereignty), «змішаного суверенітету» 

(англ. mixed sovereignty), «конкуренційного суверенітету» (англ. 

competitive sovereignty), «пост-суверенітету» (англ. post-sovereignty) та 

інші, окремі з яких підкріплені практикою Суду ЄС, висловлюються у 

доктринальній формі, вимагають вивчення. Вочевидь делегування 

частини суверенних прав не може трактуватись як їх втрата або втрата 

суверенної ідентифікації державою – носієм суверенітету. Делегування 

на договірній основі державою частини повноважень є її суверенним 

вибором, проявом суверенної волі, діяльністю з реалізації свого 

суверенітету та міжнародної правосуб’єктності, а не відмовою від них. 

Йдеться про добровільне делегування певних елементів внутрішньої 

компетенції держави та, як наслідок, одночасну дію на її території 

національної і наднаціональної юрисдикцій, співвідношення яких 

визначається обсягом предметних / юрисдикційних повноважень 

                                                           
149

 Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз: моногр. Харків: Право, 2013. С. 535-

536. 



97 

наднаціональних інституцій, передусім Європарламенту, Єврокомісії та 

Суду ЄС. Ці повноваження, inter alia, необхідні для регулювання / 

управління конкретними сферами діяльності на ціннісних засадах 

поваги до прав людини. У ЄС тісно переплелися елементи 

субнаціонального, національного, міждержавного і наднаціонального 

регулювання, вказуючи на його унікальні особливості, що включають 

гнучкість підходів до застосування наднаціональності як практичного 

інструменту розвитку інтеграції, у тім числі у сфері захисту 

основоположних прав. Викладене підкреслює актуальність наукових 

розвідок окреслених питань, враховуючи перспективи еволюції системи 

захисту прав людини в ЄС. 

Особливості механізмів та інструментарію наднаціональності, 

практика її реалізації та тенденції розвитку в умовах міжнародної 

інтеграції є фактично новою сферою для вітчизняної науки 

міжнародного права, а її вивчення становить не лише пізнавальний, а й 

науково-практичний інтерес. Дослідження окреслених питань 

сприятиме осмисленню наднаціональності як політико-правової 

категорії, розумінню еволюції наднаціональних підходів до 

інтеграційних процесів у ЄС, тенденцій їх розвитку з огляду на 

утвердження системи захисту прав людини в ЄС. Окрім того, це має 

прикладне значення для підвищення ефективності співробітництва 

України з ЄС, належного дотримання спільних цінностей, реалізації 

передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС 2014 р. 

політичної асоціації та економічної інтеграції. 

Наднаціональність зазвичай становить методологічну компоненту 

інтеграції (просторової, багаторівневої, багатовекторної) та сприяє 

інституціоналізації міжнародних відносин з метою управління 

інтеграційними процесами у конкретних сферах, їх інтенсифікації під 

впливом глобалізації і регіоналізації, що вимагають не лише кількісних, 

а й якісних змін, включно з компетенцією приймати обов’язкові для 

держав-членів рішення. Стрижнем наднаціональності є делегування 

(добровільне, але не завжди разовий акт) на договірній основі 

інтеграційному об’єднанню державами-членами частини суверенних 



98 

прав у певній сфері, які за своєю природою традиційно вважаються 

предметом їхньої внутрішньої компетенції, до якої не менш традиційно 

належать забезпечення і захист прав людини. Сутність 

наднаціональності полягає не лише в обсязі експліцитно делегованих 

суверенних повноважень, а й у потребах інтеграції, у тому, наскільки 

активно та ефективно використовуються надані ЄС можливості, що 

прослідковується як під час формування позиції інтеграційного 

об’єднання, прийняття рішень, так і їх реалізації за допомогою 

різноманітних засобів і методів, гнучких механізмів і процедур. 

Привертають увагу характерні особливості та критерії кваліфікації 

наднаціональності як правової реальності, що супроводжує процес 

міжнародної інтеграції, взаємообумовленість наднаціональності та 

державного суверенітету, особливості наднаціонального механізму, 

здатного діяти, не заручаючись згодою держав-членів інтеграційного 

об’єднання у кожному окремому випадку, а також сучасні практики 

реалізації наднаціональної компетенції, тенденції розвитку 

наднаціональності зважаючи на утвердження системи захисту прав 

людини в ЄС як чинника та прояву інтеграційних процесів, аналіз 

доктринальних поглядів і судової практики з окреслених питань. 

У доктрині термін «наднаціональність» як поліваріантна категорія 

почав застосовуватися на початку XX сторіччя, зокрема, у дискурсі про 

верховенство над чим йдеться – над нацією чи державою, про 

можливість взаємозамінного вживання термінів «наднаціональність» 

(англ. supranationality) та «наддержавність» (англ. superstate), про 

неоднозначність їхнього доктринального сприйняття, про те, який із 

цих неологізмів, з огляду на етимологічне тлумачення, точніше передає 

багатогранність закладеної ідеї, сутність проявів правового феномена 

наднаціональності, що має велику кількість складників та процедурних 

аспектів. Останній «негативісти» заперечують, обґрунтовуючи 

невідповідність тим, що він є не юридичним, а політичним, тобто теорія 

наднаціональності слугує певним квазіправовим оформленням 

політичного інструментарію об’єднавчих процесів. Утім, зазначені 

терміни позначають одне й те саме політико-правове явище, наявність 
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якого можна виявити емпірично. Послуговуючись суто фактологією, 

найпоказовішим прикладом наднаціональності є підстави вважати 

модель ЄС, що найємніше дає змогу збагнути всю глибину змісту цього 

поняття, його філософію. Наддержавність є корелятивом, синонімом, 

однак, з огляду на практику застосування, найбільш вживаним та 

доктринально укоріненим є термін «наднаціональність»
150

. 

Ідея наднаціональності набула особливої актуальності після Другої 

світової війни зі становленням і концептуалізацією інтеграційних 

процесів у Європі, пов’язаних із глобалізацією, які у поєднанні 

зумовили появу та утвердження нових механізмів координації, 

консолідації зусиль й інтересів, співробітництва суверенних держав. 

Відомий французький політичний діяч Р. Шуман єдино правильним 

визнавав наднаціональний підхід, покладений в основу ідеї 

європейської єдності
151

. Успішна реалізація наднаціональності, на його 

переконання, має стати унікальним підходом до анахронічного 

середовища міжнародного співтовариства. У 1959 р., звертаючись до 

Національних зборів Францїї, Р. Шуман визначив наднаціональним 

об’єднання, засноване внаслідок процесу «часткового злиття 

суверенітетів держав», уособлюючи солідарність між ними, а також 

відзначив важливість незалежності «як від держав, так і від приватних 

інтересів» «створеної над державами» наднаціональної влади у 

прийнятті рішень, у такий спосіб пояснивши вживання цього терміна у 

виголошеній ним 9 травня 1950 р. Декларації (вказана дата щороку 

відзначається як День Європи, а в Україні офіційно щорічно третьої 

суботи травня. Україна – єдина третя країна, в якій на державному рівні 

відзначається це свято). 

Наднаціональне співробітництво, на погляд Р. Шумана, варто 

розглядати як «нову еру світової історії, сторіччя наднаціоналізму, що 

настало після сторіччя націоналізму»
152

. Перший Президент 
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Верховного органу Європейського об’єднання з вугілля та сталі (далі – 

ЄОВС) Ж. Монне наголосив на необхідності формування 

«європейськими націями місця для вищої форми організації, вони 

мають навчатися співіснуванню під егідою спільного права і спільних 

органів. Суверенні нації минулого більше не здатні вирішувати сучасні 

проблеми»
153

. На той час розвиток інтеграційного процесу міг піти 

шляхом стрімкої федералізації, але перевага була надана 

наднаціонально-орієнтованому підходу, позаяк він передбачає 

збереження повноцінного існування і функціонування суверенних 

держав з усіма притаманними їм атрибутами. 

Практика свідчить, що те чи інше соціальне явище може існувати 

тривалий час без термінологічного позначення допоки буде вдало 

підібрано відповідний, усталений у правосвідомості, термін, 

легалізований міжнародно-правовими актами. Проте поява терміна 

«наднаціональність» передувала становленню її на практиці. Більшість 

учених пов’язують виникнення феномена наднаціональності з 

європейською інтеграцією, вважаючи, що цей неологізм запроваджено 

у науковий обіг завдяки федералістському напряму європейської 

політико-правової думки, який є її концептуальною основою. Саме 

федералістські ідеї та уявлення про «світову державу» сформували 

передумови появи цього терміна як концентрованого виразу 

федералістських устремлінь «батьків західноєвропейської інтеграції» – 

Ж. Монне та Р. Шумана. Відтак, вказаний термін у сучасному його 

розумінні з’явився у міжнародно-правовій літературі та практиці у 

зв’язку зі створенням і функціонуванням європейських співтовариств. 

Він був легалізований, набувши формального закріплення в абзацах 5 і 

6 ст. 9 Договору про заснування ЄОВС 1951 р. (Паризький договір 

1951 р.) і стосувався лише наднаціонального характеру функцій, 

незалежності міжнародних чиновників, які входили до складу 

Верховного органу (прообраз Єврокомісії), а не наднаціональності 

Співтовариства загалом. Міжнародні чиновники під час виконання 

покладених на них функцій і повноважень були зобов’язані уникати 
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звернень за інструкціями до будь-якого уряду або органу та не 

керуватися їх вказівками, а також утримуватися від будь-яких дій, 

несумісних із наднаціональним характером їх функцій та повноважень. 

Згідно з абзацом 5 ст. 9 зазначеного Договору члени Верховного органу 

виконують свої обов’язки у спільних інтересах Співтовариства
154

. 

Кожна держава-член зобов’язується поважати наднаціональний 

характер функцій членів Верховного органу (абзац 6 ст. 9) як 

міжнародних чиновників і не вдаватися до спроб вплинути на них під 

час виконання ними завдань
155

. Зрештою сам термін у тексті Договору 

не визначено, але йдеться про першу та єдину спробу розкрити 

юридичний зміст наднаціональності у позитивному праві ЄС, з якого 

невдовзі, у 1967 р., цей термін було вилучено (набули чинності зміни до 

Паризького договору 1951 р.
156

, що передбачали скасування положень 

його ст. 9), хоча наднаціональна компетенція поступово 

еволюціонувала у напрямі поширення на нові сфери політики, 

засвідчуючи зацікавленість держав у її наявності. 

Характерно, що Римські договори 1957 р.
157

 цього терміна не 

містили, проте практика їх застосування вирізнялася наднаціональними 

підходами до міждержавного співробітництва. Викладене засвідчує 

відсутність у «батьків-засновників Об’єднаної Європи» чітко 

розробленої концепції наднаціональності, придатної до реалізації у 

процесі європейської інтеграції
158

. Наднаціональність покликана 

заповнити відповідні лакуни, розрахована на однаковість розуміння 

державами сутності її форм та змісту, а також базована на єдності 

практики застосування. Втім, нині немає жодного міжнародно-

правового акта, в якому розкривався б або, принаймні, містився цей 
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термін. Порівняльний аналіз ст. 9 Паризького договору 1951 р. із 

відповідними статтями Римських договорів 1957 р. та ДЄС у редакції 

Лісабонського договору
159

 2007 р. стосовно порядку формування та 

функціонування Єврокомісії, виявляє багато спільного. Таким чином, 

наднаціональність може бути властива практиці організації та 

діяльності інтеграційного об’єднання і без її закріплення у тексті 

установчого договору як конституюючого акта. Функціонування 

Європейського Економічного Співтовариства (далі – ЄЕС, з 1993 р. по 

2009 р. – Європейського Співтовариства), Європейського 

співтовариства з атомної енергії (Євроатом) та ЄС характеризується 

саме таким підходом. 

Найбільш колоритним, промовистим прикладом є обсяг і реалізація 

наднаціональної компетенції ЄС як головного архітектора 

наднаціональних механізмів, впливового інтеграційного об’єднання 

сучасності, діяльність якого охоплює практично всі сфери, притаманні 

державі. В ЄС тісно переплелися елементи субнаціонального, 

національного, міждержавного і наднаціонального регулювання, 

вказуючи на його феноменальні особливості, що включають гнучкість 

підходів до застосування наднаціональності як практичного 

інструменту розвитку інтеграції. Накопичений ним досвід свідчить, що 

чутливу тему наднаціональності варто аналізувати лише у комплексі з 

не менш чутливою темою суверенітету
160

, а також їх впливу на держави 

в інтеграційному процесі, позаяк прослідковується залежність обсягу 

наднаціональної компетенції (у певних напрямах діяльності, у деяких її 

складових) від обсягу переданих суверенних прав. Суверенітет є 

стримуючим чинником розвитку наднаціональності у діяльності 

інтеграційного об’єднання, адже наднаціональний механізм 

регулювання / управління пов’язаний з обмеженням суверенних прав. 

Питання співвідношення наднаціональної компетенції та суверенітету 
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держав-членів – ключове у дискусії про правову природу ЄС, який є 

повноправним суб’єктом міжнародного права. 

Зазвичай повноваження у певних матеріальних сферах передаються 

не повністю, а частково, лише з окремих питань, а держави, як і раніше, 

реалізують свій суверенітет, включно зі здатністю і можливістю нового 

перерозподілу відповідних складових матеріальних сфер компетенції, 

визначаючи ті з них, що становитимуть предмет наднаціонального 

регулювання. Наднаціональним інституціям ЄС делеговані для 

регулювання / управління не власне матеріальні сфери, а лише певні їх 

складові з відповідним обсягом повноважень і саме від них залежить, 

наскільки активно та ефективно ЄС скористається наданими йому 

можливостями. 

ЄС притаманне складне поєднання національних, міждержавних та 

наднаціональних елементів (на рівні: формування та функціонування 

інституційної системи; процедур і методів прийняття рішень; способів 

виконання рішень та контролю за ним), співвідношення яких 

позначається на конфігурації інституційної архітектури, принципах 

формування і методах діяльності інституцій, характері ухвалюваних 

ними рішень, а також їхній реальній ролі в інтеграційному процесі. З 

посиленням наднаціональних інституцій, в умовах їхньої синергії, 

зміцнюватиметься наднаціональна складова процесу прийняття рішень 

ЄС. 

Власне, політичному співробітництву держав-членів ЄС властивий 

міжурядовий метод ухвалення рішень (при прийнятті нових держав-

членів, у сфері Спільної зовнішньої та безпекової політики, Спільної 

безпекової та оборонної політики тощо), міждержавні форми 

співробітництва є домінуючими, на відміну від економічного 

співробітництва, де превалює наднаціональна модель управління, що не 

характерно для міжнародних організацій. Заснування Європейського 

валютного союзу означало якісну зміну співвідношення між 

національними, міждержавними і наднаціональними елементами 

регулювання в ЄС на користь останніх. Поступово в ЄС утвердилася 

наднаціональна модель економічної інтеграції як усталена система 
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базових конструкцій, що потенційно передбачає посилення 

наднаціональних інституцій, як політико-правовий феномен 

міжнародних економічних відносин і їхнього регулювання, потужний 

чинник розвитку наднаціональності, отже, поглиблення інтеграційних 

процесів (свідченням є рішення про створення банківського і 

фіскального союзів). Останнє вимагає нових підходів до окресленого 

співвідношення, яке, як і діюча система стримувань і противаг у рамках 

ЄС, виявилися малоефективними та вразливими в умовах глобальної 

економічної рецесії. У цьому контексті привертає увагу твердження про 

те, що «існують міжнародні організації з певними елементами 

наднаціональності, але немає жодної наднаціональної організації»
161

. 

Наразі європейська єдність, здебільшого, ґрунтується на 

усвідомленні, що розпад, дезінтеграція ЄС призведе до катастрофічних 

економічних наслідків, відтак, для політичних еліт поглиблення 

європейської інтеграції є найбільш прийнятною антикризовою 

альтернативою
162

. Криза довіри до ЄС, вихід Великобританії мають 

спонукати інтеграційне об’єднання до глибинних реформ, які 

заторкнуть його наднаціональний механізм і сформують вікно 

можливостей, від реалізації яких залежатимуть темпи поглиблення 

інтеграції
163

, у тім числі у правозахисній сфері. 

Функціонування наднаціонального механізму ЄС розвивається 

практикою Суду ЄС, роль якого у цьому процесі не має аналогів, він у 

тім числі забезпечує дотримання розмежування повноважень між 

інституціями ЄС, підтримуючи у такий спосіб інституційний баланс, 

що сприяє стабільності системи як такої. Примітно, що у рішенні в 

об’єднаних справах 7/56 та 3-7/57 Algera (1957) Суд роз’яснив, що 

Договір про заснування ЄОВС базується на «обмеженні суверенітету на 

користь наднаціональних інституцій»
164

. Лісабонський договір 2007 р. 
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здійснив предметне розширення юрисдикції Суду, що, зокрема, 

пов’язано зі скасуванням опорної структури ЄС, запровадженої ДЄС. 

Примат (англ. primacy, supremacy) права ЄС над внутрішнім правом 

держав-членів обумовлює наднаціональний вимір правового 

регулювання та автономність інтеграційного правопорядку, його чітко 

закріплено у рішенні у справі 6/64 Costa v. ENEL (1964), в якому Суд, 

зокрема, встановив: «держави, хоч і в обмежених сферах, передали свої 

суверенні права на користь Співтовариства та сформували у такий 

спосіб право, що застосовується як безпосередньо до них, так і до 

суб’єктів їх внутрішнього права»
165

. Як наслідок, держави-члени «не 

можуть протиставити правопорядку ЄЕС», що вирізняється 

автономністю та має однаково застосовуватися у кожній з них, 

«нормативний акт внутрішнього права, якою б не була його природа, 

щоб не поставити під сумнів правові засади Співтовариства»
166

. У 

рішенні по справі 14/68 Walt v. Wilhelm (1969) Суд постановив: Договір 

про заснування ЄЕС «сформував свій власний правопорядок, 

інтегрований у правові системи держав-членів… у ситуації колізії норм 

права ЄЕС і національного права у сферах, що становлять прерогативу 

ЄЕС, примат мають норми права ЄЕС»
167

. Примат права ЄЕС над 

внутрішнім правом держав-членів було послідовно підтверджено 

рішеннями Суду, зокрема у справі 106/77 Simmenthal
168

 (1978). У 

рішенні у справі 26/62 Van Gend en Loos (1963) Суд обґрунтував, що 

ЄЕС є новим міжнародним правопорядком, на користь якого держави 

обмежили свої суверенні права, хоча і в певних сферах, та суб’єктами 

якого є не лише держави-члени, а також їх громадяни
169

. Пряма дія 

норм права ЄС
170

 обмежує сферу дії територіального верховенства 
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держав-членів, віддзеркалюючи делегування ними частини своїх 

суверенних прав на користь ЄС. 

З огляду на практику ЄС, наднаціональність є політико-правовою 

концепцією, структурно-процедурним комплексом заходів з 

регулювання / управління, особливою формою і способом організації 

співробітництва держав, які на добровільних засадах та договірній 

основі передають частину своїх суверенних прав інтеграційному 

об’єднанню, наділяючи його компетенцією щодо їх реалізації та 

прийняття у рамках цієї компетенції обов’язкових рішень не лише для 

держав-членів, а й, в окремих випадках, для фізичних і юридичних осіб, 

які перебувають під їхньою юрисдикцією. Наднаціональність має свої 

межі, а її наявність уможливлюється лише відповідністю інтересам 

держав. ЄС реалізує лише ту компетенцію, якою його наділили 

держави-члени задля досягнення спільних цілей, а суверенні 

повноваження держав, експліцитно передані ЄС на основі установчих 

договорів, становлять обсяг його наднаціональної компетенції, 

структурно-процедурні питання реалізації якої можуть як 

обумовлюватися державами в установчому договорі, так і 

встановлюватися ними згодом, у процесі діяльності інтеграційного 

об’єднання. 

Інституції ЄС, включно наднаціональні, а також органи, агенції та 

служби, повинні поважати та дотримуватися основоположних прав, які 

є невід’ємною складовою загальних принципів права
171

 (§283), входять 

до змісту права ЄС. «Посилення ролі основоположних прав у 

наднаціональному правопорядку є непрямим інструментом захисту 

позиції Суду щодо природи правової системи ЄС»
172

. Примітно, що 

наднаціональні інституції мають можливість реалізовувати свою волю у 

державах-членах, не вдаючись до інститутів внутрішнього права, а «… 
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наднаціональність має безпрецедентно високий рівень інтенсивності 

регулювання внутрішньодержавних відносин»
173

. 

Загальновизнаної теорії наднаціональності наразі немає, остання 

вирізняється неоднозначністю її доктринального сприйняття: від 

беззастережного схвалення правових засобів забезпечення її 

застосування, різного трактування, до цілковитого спростування, 

примітно, що не ігнорування. Осмислення проблематики 

наднаціональності засвідчує наявність сформованих основних наукових 

підходів за відсутності єдності щодо практично усіх екзистенційних 

базисних питань, пов’язаних з наднаціональністю, які є предметом 

жвавої полеміки. Понад те, у науці міжнародного права донині немає 

усталеного поняття наднаціональності, натомість наявні різноманітні 

погляди, принципові розбіжності у світоглядних підходах до його 

визначення як правової категорії. З огляду на реалії, за яких 

наднаціональність підтверджена відповідним політико-правовим 

забезпеченням, супроводжує європейську інтеграцію з моменту її 

започаткування, вона розглядається як нова форма управління, має 

прикладне значення, ціннісний вимір і може увійти до ідейної 

спадщини народів. 

Враховуючи передусім практику організації та діяльності ЄС, у 

теоретичній юриспруденції серед критеріїв кваліфікації 

наднаціональності, які слугують верифікатором закладених підходів, 

виокремлено такі, сутнісно типові для інтеграційного об’єднання, 

ознаки: 1) компетенція має верховенство над компетенцією держав-

членів у визначених останніми сферах; 2) держави делегують / 

передають частину своїх суверенних повноважень на договірній основі; 

3) функціонує заради реалізації спільних інтересів; 4) прийняття рішень 

більшістю голосів держав-членів, а не консенсусом; 5) прийняття 

обов’язкових для всіх держав-членів рішень, які мають пряму дію в 

їхніх внутрішніх правопорядках; 6) юрисдикція судового органу 

включає тлумачення та застосування відповідних норм; 7) реалізація 
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наднаціональних повноважень інституцією, що є непідконтрольною 

державам-членам, незалежною від них; 8) склад наднаціональних 

інституцій формується з міжнародних чиновників, які не є 

представниками держав-членів, не маючи їх імперативних мандатів 

(непредставницький характер діяльності міжнародних чиновників, які 

входять до складу наднаціональних інституцій і реалізують 

наднаціональні повноваження; діють від імені ЄС та в його інтересах); 

9) реалізація наднаціональними інституціями виключної компетенції у 

сферах, визначених установчими договорами, що раніше становили 

суверенну прерогативу держав-членів; 10) прийняття норм прямої дії, 

прямого застосування (англ. direct applicability), зобов’язуючи та/або 

уповноважуючи не лише держав-членів, а й безпосередньо фізичних і 

юридичних осіб, які перебувають під їх юрисдикцією (щодо останніх 

фактично йдеться про пряму дію, прямий ефект (англ. direct effect) 

конкретних норм, про прямий правовий зв’язок між наднаціональною 

інституцією та індивідом, в якому держава участі не бере); 11) 

наявність певної фінансової автономії; 12) можливість застосування 

санкцій за порушення відповідних норм тощо. 

Звісно, не кожне інтеграційне об’єднання має весь спектр 

характерних ознак наднаціональності як її кваліфікуючих критеріїв, а 

також одне й те саме інтеграційне об’єднання на різних етапах розвитку 

може мати різний їх обсяг, необхідний для регулювання відповідних 

сфер діяльності, а на його основі – управління. Зосередившись на 

сукупності взаємообумовлених і визначальних для сутності 

наднаціональності параметрів, можна резюмувати, що у 

концентрованому вигляді лише на теренах ЄС відбулася практична 

реалізація наднаціональності, яка функціонує за конкретними 

напрямами співробітництва і дозволяє характеризувати його як 

наднаціональне інтеграційне об’єднання. Наднаціональність пронизує 

інституційно-правову систему ЄС, що водночас є інструментом та 

результатом інтеграції, чинником і проявом інтеграційної єдності, 

забезпечує реалізацію наднаціональних повноважень як на стадії 
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правотворчості, так і правозастосування
174

. Перефразовуючи відомий 

вислів Г. Еллінека щодо суверенітету, наднаціональність за історичним 

походженням є, передусім, політичною ідеєю, котра згодом набула 

юридичного змісту. 

Наднаціональність формується завдяки тому, що держави 

передають інтеграційному об’єднанню частину своїх суверенних 

повноважень і реалізують їх за допомогою багатостороннього 

наднаціонального механізму, який держави-члени прагнуть 

максимально використати. При цьому наднаціональні інституції не 

набувають суверенітету, вони залежні від обсягу і змісту наданої 

компетенції, що свідчить про взаємообумовленість існування 

наднаціональності та державного суверенітету, який під впливом 

глобалізації
175

 зазнає формальної та змістової трансформації, втім і 

надалі відіграватиме ключову регулююче-впорядковуючу роль у 

міжнародних відносинах. 

Висновки. Відбулася формалізація системи захисту прав людини в 

ЄС, позаяк ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р. 

встановлено її трикомпонентну архітектуру, базовану на Хартії ЄС, 

ЄКПЛ, а також загальних принципах права ЄС, що ґрунтуються на 

спільних для держав-членів конституційних традиціях та положеннях 

ЄКПЛ. Значним поступом у наданні довершеності правопорядку 

інтеграційного об’єднання стало набуття чинності Хартією ЄС, яка не 

була інкорпорована до тексту установчих договорів, але має з ними 

однакову юридичну силу, залишаючись самостійним джерелом 

первинного права ЄС, що не має прямої дії. 

На відміну від Хартії ЄС, загальні принципи права ЄС наразі не 

належать до самостійних стандартів захисту. Таке співвідношення 

Хартії ЄС та загальних принципів права ЄС зумовлене походженням 

останніх зі спільних для держав-членів конституційних традицій, а 

також особливостями новітньої практики їх застосування. 
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Утвердження системи захисту прав людини в ЄС тенденційно 

можна розглядати як складову поглиблення, розвитку 

наднаціональності інтеграційного об’єднання. ЄС вдається до 

унікальних юридичних конструкцій та інструментів їх реалізації, має 

ціннісні засади, узгоджені механізми і процедури, правила і практики 

наднаціонального, міжурядового та міжінституційного співробітництва, 

які забезпечують його розвиток на багаторівневій основі, а також 

утвердження як потужного міжнародного актора, якому за рівнем 

інтеграції немає аналогів. 

Наднаціональність є політико-правовою концепцією делегування 

державами-членами на договірній основі інтеграційному об’єднанню 

частини суверенних прав, а також наділення його компетенцією щодо 

їх реалізації та прийняття у рамках цієї компетенції обов’язкових 

рішень не лише для держав-членів, а й, в окремих випадках, для 

фізичних і юридичних осіб, які перебувають під їхньою юрисдикцією. 

На нинішньому етапі ЄС зіткнувся зі складними проблемами у межах 

наявної парадигми функціонування наднаціональності та виявився не 

спроможним своєчасно їх подолати, що залишається короткостроковим 

і нагальним завданням для його держав-членів. 

Наднаціональність як політико-правова реальність розвивається, 

удосконалюється, слугуючи чинником і проявом інтеграційних та 

глобалізаційних процесів, еволюційним методом віднайдення 

прийнятних форм досягнення поглибленого співробітництва держав на 

ціннісних засадах, inter alia, поваги до прав людини, збагачуючи власне 

концептуальне наповнення, а також змінюючи усталені уявлення про 

спектр стратегій і тактик захисту національних інтересів держав. 

Наднаціональний інструментарій регулювання, наднаціональна модель 

управління, потенціал практичної реалізації засвідчують як 

зацікавленість держав у такій правовій реальності, так і динаміку 

європейської інтеграції. 
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2.3 Організаційно-правовий механізм Європейського Союзу              

в сфері захисту основоположних прав 

 

Організаційно-правовий механізм ЄС у сфері захисту 

основоположних прав функціонує на основі єдиних для інтеграційного 

об’єднання стандартів їх захисту на рівні ЄС, що є важливим чинником 

розвитку європейських інтеграційних процесів. Основоположні права, 

свободи, принципи, підтверджені у Хартії ЄС, потребують 

забезпечення їх дієвими та ефективними гарантіями, тобто засобами 

захисту від порушень, відновлення порушених прав або відшкодування 

заподіяної шкоди. 

Стрижнем організаційно-правового механізму ЄС у сфері захисту 

основоположних прав є Суд ЄС – узагальнена назва Суду і Загального 

суду як складових елементів судової системи інтеграційного 

об’єднання, кожен з яких у межах власної юрисдикції забезпечує 

дотримання права ЄС у тлумаченні та застосуванні його норм, у тім 

числі щодо основоположних прав як осердя, «твердого ядра» (англ. hard 

core) прав людини, визнаних Лісабонським договором 2007 р., 

підтверджених Хартією ЄС, таким чином, гарантованих на рівні 

первинного права ЄС. 

Складно переоцінити роль практики судових органів ЄС, передусім 

Суду, в реалізації компетенції інтеграційного об’єднання, у процесі 

становлення і розвитку права ЄС, формування та автономізації 

інтеграційного правопорядку sui generis, утвердження та еволюції 

системи захисту прав людини в ЄС, її конвергенції з системою захисту 

прав людини, що діє у рамках Ради Європи. В умовах сучасних 

викликів актуалізується дослідження: особливостей правового статусу 

та еволюції юрисдикції Суду ЄС; постлісабонського періоду його 

реформування; новітніх підходів до архітектури судової системи 

інтеграційного об’єднання, оновлення її організаційної структури та 

аналіз, на цій основі, нової методології захисту основоположних прав у 

правопорядку ЄС як багатовимірного явища; судової практики захисту 

основоположних прав на рівні ЄС, що важливо для збереження 
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належного функціонування та динаміки поглиблення європейської 

інтеграції. Різні аспекти функціонування організаційно-правового 

механізму захисту основоположних прав у ЄС є проблематикою, що 

має велике практичне значення для сучасної науки міжнародного права.  

У цьому контексті привертає увагу становлення та розвиток судової 

системи ЄС, сучасної моделі захисту основоположних прав у 

інтеграційному правопорядку. Суд Європейського об’єднання з вугілля 

і сталі (прообраз Суду ЄС), заснований відповідно до Паризького 

договору 1951 р., забезпечував дотримання права в тлумаченні та 

застосуванні останнього, а також правил, встановлених з метою його 

виконання (ст. 31). Одночасно з Римськими договорами 1957 р., як 

установчими актами ЄЕС та Європейського співтовариства з атомної 

енергії (наразі функціонує поза рамками ЄС, однак підпадає під 

юрисдикцію Суду ЄС), було підписано Конвенцію про деякі спільні 

інституції, що, зокрема, передбачала трансформацію Суду 

Європейського об’єднання з вугілля і сталі в єдиний Суд європейських 

співтовариств (нині – Суд), який з 1958 р. став спільною інституцією 

трьох європейських співтовариств
176

. 

З розвитком інтеграційних процесів і розширенням європейських 

співтовариств навантаження на Суд постійно зростало, тому рішенням 

Ради європейських співтовариств від 24 жовтня 1988 р. було створено 

Суд першої інстанції (англ. Court of the First Instance; почав 

функціонувати 31 жовтня 1989 р.), що до набуття чинності Ніццьким 

договором 2001 р. був структурною складовою Суду. Цей Договір, 

власне, сформував судову систему ЄС, встановив оптимальний 

розподіл юрисдикції між Судом європейських співтовариств і Судом 

першої інстанції. Можливість заснування Радою ЄС при Суді першої 

інстанції судових палат зі спеціальною юрисдикцією як низової ланки 

судової системи ЄС, вперше передбачена Ніццьким договором 2001 р., 

втілилася лише у створенні 2 листопада 2004 р. Трибуналу в справах 
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публічної служби ЄС, який наділявся юрисдикцією розгляду спорів між 

ЄС та його службовцями
177

 і функціонував з 12 грудня 2005 р. до 1 

вересня 2016 р. Трибунал у справах публічної служби ЄС було 

розформовано та інтегровано у Загальний суд Регламентом 

Європарламенту і Ради ЄС 2016/1192 від 6 липня 2016 р.
178

, що 

спростило структуру Суду ЄС як судової системи інтеграційного 

об’єднання. 

Примітно, що із заснуванням ЄС юрисдикція Суду була пов’язана 

із застосуванням комунітарного права (права європейських 

співтовариств), яке становило осердя права ЄС. На практиці Суд 

залишався інституцією, що реалізовувала юрисдикцію майже виключно 

у рамках європейських співтовариств як першої опори ЄС, не 

поширюючись на нові політики і форми співробітництва, що становили 

другу й третю опори, тому в офіційних текстах він продовжував 

називатися Судом європейських співтовариств. Норми комунітарного 

права містилися в установчих договорах європейських співтовариств, а 

саме Паризькому договорі 1951 р. та Римських договорах 1957 р., а 

також створювалися відповідними інституціями (інституційний 

механізм європейських співтовариств та ЄС, як і членство в них, був 

єдиним) і підлягали юрисдикційному захисту, на відміну від СЗБП 

(друга опора) і співробітництва у сфері охорони порядку та 

судочинства у кримінальних справах (третя опора ЄС). Лісабонським 

договором 2007 р., як зазначалось, опорну структуру ЄС, запроваджену 

ДЄС і послідовно розвинуту ДЄС у редакції Амстердамського договору 

1997 р. та ДЄС у редакції Ніццького договору 2001 р., було експліцитно 

замінено гомогенною інтеграційною конструкцією ЄС. 

У зв’язку з наданням міжнародної правосуб’єктності ЄС та 

визнанням його правонаступником Європейського Співтовариства (до 

1993 р. – ЄЕС) Лісабонським договором 2007 р. для позначення 
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розгалуженої триланкової судової системи запроваджено комплексне 

поняття «Суд Європейського Союзу» (англ. Court of Justice of the 

European Union, CJEU). Таким чином, Суд ЄС як система органів 

правосуддя, за Лісабонським договором 2007 р. зберегла триланкову 

архітектуру: Суд (англ. Court; Court of Justice, колишній Суд 

європейських співтовариств, Європейський суд справедливості), 

Загальний суд (англ. General Court, колишній Суд першої інстанції) та 

спеціалізовані суди (колишні спеціалізовані судові палати; судові 

органи, наділені спеціальною юрисдикцією щодо розгляду і вирішення 

чітко визначених категорій правових спорів, припинення існування 

яких передбачено новітньою реформою Суду ЄС
179

). Відтак, 

Лісабонським договором 2007 р. назви елементів судової системи ЄС як 

самостійних судових органів узгоджено з логікою реалізовуваної ними 

різної за обсягом юрисдикції. Нині Суд ЄС є узагальненою назвою 

лише Суду і Загального суду як складових елементів судової системи 

ЄС, проте іноді, у вузькому значенні, Судом ЄС іменують Суд як 

найвищу судову інстанцію ЄС, функціональну інституцію 

наднаціонального і неполітичного характеру, що діє на постійній 

основі
180

. 

Правовий статус і юрисдикцію Суду ЄС закріплено в установчих 

договорах – ст. 19 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р.
181

 і 

деталізовано у ст. 251–281 ДФЄС
182

 (основу якого cтановить «хартія 

регіональної інтеграції»
183

 – Договір про заснування Європейського 

Співтовариства (один з Римських договорів 1957 р.)), а також в 

оновленому Статуті Суду ЄС, що міститься у доданому до установчих 

договорів Протоколі про Статут Суду ЄС, передбаченому ст. 281 
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ДФЄС. Суд і Загальний суд за згодою Суду встановлюють кожен свій 

процесуальний регламент, що підлягає схваленню Радою ЄС. 

Реформування судової системи ЄС згідно з Лісабонським договором 

2007 р. має обмежений характер, частково тому, що не вичерпано 

потенціал, закладений Ніццьким договором 2001 р. «Судова система 

ЄС, закріплена Лісабонським договором, не зазнала істотних змін, що 

обумовлено як консерватизмом договору, так і небажанням руйнувати 

утворений механізм наднаціонального правосуддя ЄС, який функціонує 

вже півстоліття і забезпечує його авторитет у суспільстві»
184

. 

У процесі еволюції Суду ЄС, адаптації до нових умов і етапів 

інтеграційного процесу підтверджено його обов’язкову юрисдикцію. 

Головним, що зумовлює юрисдикцію Суду ЄС, є «забезпечення 

дотримання права у тлумаченні та застосуванні установчих 

договорів»
185

 (п. 1 ст. 19 ДЄС у редакції Лісабонського договору 

2007 р.), забезпечення однакового розуміння і застосування, єдності і 

внутрішньої узгодженості права ЄС. Покладені на них завдання Суд і 

Загальний суд реалізують через здійснення правосуддя у межах власної 

юрисдикції. До складу Суду входять по одному судді від кожної 

держави-члена, а Загальний суд, згідно з п. 2 ст. 19 ДЄС у редакції 

Лісабонського договору, донедавна поєднував щонайменше по одному 

судді від кожної держави-члена. Суду надають сприяння наразі 

одинадцять генеральних адвокатів (інститут походить з судової системи 

Франції). На звернення Суду Рада ЄС Рішенням 2013/336/EU від 25 

червня 2013 р. одностайно збільшила кількість генеральних адвокатів з 

1 липня 2013 р. до дев’яти, а з 7 жовтня 2015 р. до одинадцяти
186

 

(держави-члени погодились з такою можливістю у спеціальній 

Декларації № 38, доданій до Заключного акта Міжурядової конференції 

з підготовки Лісабонського договору 2007 р.). Крім того, діюча система 
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ротації охоплює п’ять (раніше – трьох) генеральних адвокатів. Головне 

призначення генерального адвоката як особливої категорії членів Суду 

полягає в тому, щоб публічно, цілком неупереджено і незалежно 

надавати вмотивований висновок у справі, що згідно зі Статутом Суду 

ЄС вимагає його участі (ст. 252 ДФЄС). Провівши попередньо, до 

розгляду справи суддями, власне незалежне дослідження її матеріалів, 

генеральний адвокат готує свій висновок самостійно, а судді 

ухвалюють рішення колегіально, діючи єдиним корпусом. Судді не 

зобов’язані дотримуватися висновків, наданих генеральними 

адвокатами, однак здебільшого Суд ухвалює рішення, які збігаються з 

висновками генеральних адвокатів, така практика визнається 

показовою в аспекті їх високої професійної кваліфікації. 

Суд засідає у рамках палат (3 і 5 суддів), Великої палати (15 суддів) 

або пленарно (27 суддів) відповідно до правил, встановлених Статутом 

Суду ЄС. Cудове провадження складається з двох частин: письмової та 

усної. У рамках письмової стадії сторони обмінюються через Секретаря 

Суду документами, у тім числі доказового характеру. Усна стадія 

включає виступ судді-доповідача, заслуховування Судом агентів, 

радників, адвокатів і висновку генерального адвоката, а також допит 

свідків та експертів за їх наявності. Суд може вдаватися до спеціальних 

процедур, серед яких вирізняються термінова та прискорена. Рішення 

ухвалюється від імені Суду в цілому і має остаточний характер, 

оскарженню не підлягає. Внутрішньою робочою мовою і мовою 

нарадчої кімнати є французька. Суд функціонує у рамках режиму 

мультилінгвізму, оскільки всі офіційні документи перекладаються 23-

ма офіційними мовами ЄС, які вважаються мовами судочинства. На 

відміну від ЄСПЛ (Страсбурзького суду), судді Люксембурзького суду 

не мають права на «окрему думку» (англ. separate opinion), судді ad hoc 

не призначаються. Понад те, до діяльності Суду ЄС неприйнятне 

застосування доктрини stare decisis, натомість високий рівень дискреції 

за дотримання своєї усталеної практики більш нагадує доктрину 

jurisprudence constante, що вирізняється певною гнучкістю. 
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Суд ЄС відповідно до установчих договорів ухвалює рішення: у 

справах за позовами держав-членів, інституцій, фізичних / юридичних 

осіб; у преюдиційному порядку на запити національних юрисдикційних 

органів (національні суди, трибунали та інші (позасудові) органи 

держав-членів, які реалізують юрисдикцію щодо розгляду і вирішення 

правових спорів) про тлумачення права ЄС або про дійсність актів, 

прийнятих інституціями; в інших випадках, передбачених установчими 

договорами (п. 3 ст. 19 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р.). 

Суд ЄС контролює правомірність (англ. legality, lawfulness), дійсність 

(англ. validity) законодавчих актів, актів Ради ЄС, Єврокомісії та 

Європейського центрального банку, крім рекомендацій і висновків, які 

не мають обов’язкової сили (ст. 288 ДФЄС), а також актів 

Європарламенту та Євроради, органів / агенцій ЄС, що зумовлюють 

правові наслідки для третіх осіб. З цією метою Суд ЄС уповноважений 

ухвалювати рішення за позовами, поданими державою-членом, 

Європарламентом, Радою ЄС або Єврокомісією у зв’язку з відсутністю 

компетенції; порушенням суттєвих процедурних вимог; порушенням 

установчих договорів чи будь-якої правової норми, що має стосунок до 

їх застосування; зловживанням повноваженнями. Відтак, допустимі 

чотири зазначені підстави, за якими в Суді ЄС можуть оскаржуватися 

або анульовуватися акти інституцій, органів, агенцій і служб ЄС. На 

аналогічних умовах Суд ЄС уповноважений виносити рішення за 

позовами, поданими Європейською рахунковою палатою, 

Європейським центральним банком і Комітетом регіонів з метою 

захисту власних прерогатив. У рішенні у справі 22/70 Commission v. 

Council (1971) Суд роз’яснив, що «можливість судового оскарження 

має стосуватися усіх положень, прийнятих інституціями, якою б не 

була їх природа або форма, покликаних зумовлювати правові 

наслідки»
187

 (§42). Суд ЄС може вирішувати лише питання права, 

передані йому на розгляд, не уповноважений вирішувати питання 

факту, а також застосовувати право до фактів, що належить до 
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компетенції національних судів, яким підвідомчі всі категорії справ, за 

винятком тих, що віднесені до юрисдикції Суду ЄС. Його юрисдикцію 

поширено на простір свободи, безпеки та правосуддя (за винятками, 

встановленими у ст. 276 ДФЄС), що безпосередньо пов’язано зі 

скасуванням опорної структури ЄС, на питання тлумачення і 

застосування Хартії ЄС
188

, яка належить до джерел первинного права 

ЄС. 

Вочевидь Лісабонським договором 2007 р. предметно розширено 

юрисдикцію Суду ЄС, яка, за загальним правилом, охоплює всі сфери 

компетенції інтеграційного об’єднання, за окремими винятками, прямо 

передбаченими установчими договорами. Так, з-під юрисдикції Суду 

ЄС, за винятками, закріпленими в абз. 2 ст. 275 ДФЄС, як і раніше, 

експліцитно виключено положення щодо СЗБП, а також акти, що 

приймаються на основі цих положень. Отже, й надалі Суд ЄС не 

контролюватиме дійсність актів Євроради і Ради ЄС у цій сфері, 

прийнятих згідно зі ст. 43 ДЄС у редакції Лісабонського договору 

2007 р. Наприклад, рішень про спільні операції з роззброєння, місії із 

запобігання конфліктам і підтримання миру, місії бойових підрозділів з 

врегулювання криз, цивільні місії ЄС на території третіх країн. 

Примітно, що переважно саме національні суди держав-членів, а 

також прирівняні до них органи адміністративної юстиції забезпечують 

захист гарантованих на рівні ЄС основоположних прав від будь-яких 

порушень
189

. При розгляді справ національні суди пов’язані чинними 

нормами права ЄС, які мають примат щодо внутрішнього права держав 

– членів, а деякі з них – пряму дію в їх внутрішніх правопорядках, 

тобто норми права ЄС можуть застосовуватися у національних судах 

поряд з нормами внутрішнього права під час розгляду судових справ. 

Національним судам підвідомчі всі категорії справ, за винятком тих, які 

віднесені до юрисдикції судових органів ЄС: спори щодо оскарження 

актів, дій або бездіяльності інституцій ЄС, спори між державами-
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членами, між інституціями тощо. Крім того, Суд ухвалює преюдиційні 

висновки на запит національних юрисдикційних органів держав-членів 

про тлумачення права ЄС або про чинність актів інституцій ЄС. 

Інтеграційний правопорядок є автономним, практика Суду 

відіграла вирішальну роль у наповненні цього поняття, як і багатьох 

інших, юридичним змістом, концептуальними положеннями. Еволюція 

правопорядку ЄС позначається на методології тлумачення та практиці 

застосування Судом норм права ЄС, і, навпаки, судова практика 

впливає на конституціоналізацію
190

 інтеграційного правопорядку, 

динаміку його розвитку, єдність і цілісність. Одним із важливих 

результатів діяльності Суду є визначення, застосувавши водночас 

телеологічне і динамічне тлумачення, режиму дії комунітарного права. 

У рішенні в справі 26/62 Van Gend en Loos (1963) Суд уперше 

обґрунтував пряму дію (англ. direct effect), встановивши, що ЄЕС є 

«новим міжнародним правопорядком»
191

, задля якого держави 

обмежили свої суверенні права у визначених сферах і суб’єктами якого 

є не лише держави-члени, а й їхні громадяни. Суд розвинув 

доктринальні погляди стосовно прямої дії норм права ЄС у внутрішніх 

правопорядках держав-членів, постановивши, що вони можуть 

застосовуватися у національних судах поряд із нормами внутрішнього 

права під час судового розгляду. Професор В. І. Муравйов акцентує 

увагу на тому, що «норми права ЄС прямої дії не вимагають для своєї 

реалізації конкретизації або уточнення»
192

; «норми прямої дії, які 

містяться у актах права ЄС, треба відрізняти від самовиконуваних норм 

міжнародних договорів. Вони мають різні механізми реалізації»
193

. 

Інституцією, що встановлює, які з норм права ЄС мають пряму дію, 

є Суд ЄС, позаяк саме він наділений компетенцією офіційного 
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тлумачення установчих договорів і права, створюваного ЄС на основі 

установчих договорів. Власне, «уточнення змісту правової норми, 

усунення прогалин в установчих договорах, їх конкретизація у праві ЄС 

здійснюється не лише за допомогою прийняття актів вторинного права, 

але і шляхом судового тлумачення»
194

. Суд ЄС вправі тлумачити 

Копенгагенські критерії набуття членства в ЄС у разі необхідності, 

оскільки вони набули юридичного закріплення в абз. 1 ст. 49 ДЄС у 

редакції Лісабонського договору 2007 р. 

У рішенні у справі 6/64 Costa v. ENEL (1964) чітко закріплено 

функціональний принцип верховенства
195

 (англ. supremacy; Юридична 

служба Ради ЄС нині віддає переваги терміну «примат» (англ. primacy)) 

права ЄС над внутрішнім правом держав-членів, що зумовлює 

автономність інтеграційного правопорядку та наднаціональний / 

наддержавний вимір правового регулювання. Примітно, що 

інтегрованість права ЄС у внутрішнє право держав-членів не 

суперечить його автономності, оскільки воно залишається особливим 

правопорядком, самостійним щодо правопорядків держав-членів
196

. 

У рішенні в об’єднаних справах С-402/05Р, С-415/05Р Kadi and Al 

Barakaat International Foundation v. Council and Commission (2008) 

(Kadi-І) Суд, зокрема, роз’яснив співвідношення права ЄС та 

міжнародних зобов’язань, пов’язаних із членством в ООН, визнав 

порушення права на повагу до власності, права бути заслуханим, права 

на ефективний засіб правового захисту. Апелянти оскаржували рішення 

Суду першої інстанції, ухвалені 21 вересня 2005 р., в яких він відмовив 

у задоволенні їхніх вимог. Суд установив, що міжнародна угода не має 

посягати на розподіл компетенцій, встановлений установчими 

договорами і, відповідно, на автономність правопорядку ЄС, повагу до 

якого забезпечує Суд (§282). Згідно з усталеною судовою практикою 

                                                           
194

 Яворська І., Микієвич М. Суд Європейського Союзу: правовий статус та особливості реалізації правотворчої 

функції: моногр. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С. 207. 
195

 Case 6/64 Costa v. ENEL [1964] ECR 585. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= 

CELEX%3A61964CJ0006. 
196

 Фалалєєва Л. Г. Реформування Суду Європейського Союзу та практика захисту основоположних прав. Правова 

держава. Щорічник наук. праць. Вип. 30. До 70-річчя Ін-ту держави і права імені В. М. Корецького 1949-2019. 

Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2019. С. 412-413. 



121 

основоположні права становлять невід’ємну складову загальних 

принципів права, дотримання яких теж забезпечує Суд (§283). 

Дотримання поваги до прав людини є умовою правомірності актів ЄС 

(§284). Зобов’язання за міжнародною угодою не можуть посягати на 

базові принципи установчих договорів, одним з яких є принцип 

відповідності усіх актів ЄС основоположним правам, дотримання якого 

є умовою правомірності цих актів (§285). За визначенням Суду, примат 

Статуту ООН не поширюється на рівень первинного права ЄС, зокрема 

на загальні принципи, до яких належать основоположні права (§308). 

Судовий контроль акта ЄС на предмет дотримання основоположних 

прав, судовий контроль його дійсності, правомірності, слід сприймати 

як гарантію автономності правопорядку ЄС, на яку не має посягати 

міжнародна угода (§316). Зрештою, на підставі наведених аргументів 

Суд задовольнив вимоги позивачів, скасувавши оскаржувані рішення 

Суду першої інстанції та визнавши недійсним оспорюваний Регламент 

Ради (ЄС) 881/2002 від 27 травня 2002 р. про запровадження 

спеціальних обмежувальних заходів, спрямованих проти осіб і 

організацій, підозрюваних у підтримці тероризму, у зв’язках з Усамою 

бен Ладеном, мережею «Аль-Каїда», рухом «Талібан» у частині, що 

стосується апелянтів
197

. Рішення у справі Kadi-І є показовим прикладом 

впливу на розвиток права ЄС судової практики, її неоднозначності як у 

площині захисту основоположних прав, так і утвердження автономності 

правопорядку ЄС, його збереження і зміцнення як нового 

правопорядку, окремого від міжнародного права, що слугує одним із 

проявів фрагментації останнього. 

Загальний суд уповноважений розглядати у першій інстанції 

позови, за винятком тих, які підпадають під юрисдикцію Суду. 

Рішення, ухвалені Загальним судом відповідно до п. 1 ст. 256 ДФЄС, 

можуть стати предметом оскарження в Суді, обмеженого питаннями 

права – матеріального / процесуального, на умовах і в межах, 

встановлених Статутом. Отже, Суд може діяти як суд першої інстанції 
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або в апеляційному порядку, ухвалюючи рішення у справах, вирішених 

Загальним судом. Суд може підтвердити рішення Загального суду, 

скасувати його і передати справу на новий розгляд, скасувати його та 

винести остаточне рішення у справі. 

Голова Суду в офіційному зверненні від 28 березня 2011 р. до 

Європарламенту і Ради ЄС зініціював реформування судової системи 

ЄС, з огляду на наявні проблеми її функціонування, обґрунтувавши 

пропозицію необхідністю внесення змін до Статуту Суду ЄС шляхом 

прийняття відповідного Регламенту. Постлісабонський період 

реформування Суду ЄС започатковано прийняттям Європарламентом і 

Радою ЄС, керуючись, зокрема, ст. 254 (абз. 1) та ст. 281 (абз. 2) ДФЄС, 

діючи за звичайною законодавчою процедурою, Регламенту 2015/2422 

від 16 грудня 2015 р.
198

, яким внесено зміни до Статуту Суду ЄС, у тім 

числі з огляду на поступове розширення його юрисдикції з моменту 

створення, постійне надмірне завантаження розгалуженої судової 

системи ЄС, збільшення кількості справ, що ускладнює їх вирішення 

протягом розумного строку, як того вимагають ст. 47 Хартії ЄС та ст. 6 

ЄКПЛ. 

Ситуація, що склалася у Загальному суді, частково зумовлена 

зростанням кількості та різноманітності актів інституцій, органів, 

агенцій та служб ЄС, а також обсягом і складністю справ, що 

знаходяться на розгляді, зокрема у сфері конкуренції, державної 

допомоги, інтелектуальної власності. Для її вирішення вживаються 

заходи з внутрішньої реорганізації Загального суду, передусім 

організаційно-структурного характеру
199

, що не мають призвести до 

набору додаткових секретарів або іншого допоміжного персоналу, 

повинні забезпечити ефективне використання та однакові умови 

стосовно наявних людських ресурсів, які мають бути рівними для всіх 

суддів. Замість створення спеціалізованих судів, наділених спеціальною 
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юрисдикцією, за дотримання встановлених у ст. 257 ДФЄС умов і 

процедур, новою редакцією ст. 48 Статуту Суду ЄС визначено поетапне 

розширення кількісних параметрів Загального суду (40 суддів – з 25 

грудня 2015 р.; 47 – з 1 вересня 2016 р.; по 2 судді від кожної держави-

члена – з 1 вересня 2019 р.) задля скорочення неприйнятно надмірної 

тривалості судового розгляду, підвищення ефективності правосуддя на 

рівні ЄС та іншого, що відповідає руслу сучасних тенденцій. 

Крім незалежності, безсторонності, досвіду, професійної та 

особистої придатності для обіймання високих суддівських посад, 

відтепер кандидати на посаду судді призначатимуться включно з 

дотриманням ґендерної рівності. До 26 грудня 2020 р. Суд за 

допомогою зовнішнього експерта має скласти звіт для Європарламента, 

Ради ЄС та Єврокомісії щодо оцінки ситуації у Загальному суді. 

Основна увага приділятиметься ефективності, раціоналізації його 

діяльності, необхідності та доцільності збільшення кількості суддів, 

доречності інших структурних змін. За потреби Суд пропонуватиме 

внесення змін до Статуту (п. 1 ст. 3 Регламенту 2015/2422 від 16 грудня 

2015 р.)
200

. 

Суд ЄС менше застосовував положення Хартії ЄС до вступу в силу 

Лісабонського договору 2007 р. та набуття нею юридично обов’язкової 

сили, проте у своїх рішеннях цього періоду, як й інші інституції ЄС, він 

неодноразово звертався до змісту її положень. З набуттям чинності 

Хартією ЄС Суд розглядає дві основні категорії справ стосовно захисту 

основоположних прав: справи щодо встановлення відповідності нормам 

Хартії ЄС актів держав-членів, спрямованих на імплементацію права 

ЄС; справи щодо встановлення відповідності актів вторинного права 

ЄС нормам Хартії ЄС
201

. Чеські вчені О. Гамуляк та В. Стеглік слушно 

наголошують, що «значне посилення ролі основоположних прав у 

наднаціональному правопорядку є непрямим інструментом захисту 
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позиції Суду щодо природи правової системи ЄС. Визнання 

основоположних прав невід’ємною складовою наднаціонального права 

та створення складної системи їх захисту надало наднаціональній 

правовій системі рис конституційного правопорядку»
202

, забезпечуючи 

підвищення політичної легітимності ЄС, відповідно до класичних і 

сучасних принципів конституціоналізму, а також сприяючи 

поглибленню правової інтеграції у рамках Об’єднання. 

В ЄС, як і на рівні держав, система гарантій основоположних прав 

поєднує загальні та спеціальні гарантії, що стосуються окремих прав, 

скажімо, заборона смертної кари як гарантія права на життя, заборона 

клонування людини як гарантія права на цілісність особистості. Серед 

загальних гарантій розрізняють такі основні елементи: інституційні, 

матеріальні та процесуальні гарантії. Інституційні гарантії ЄС пов’язані 

з функціонуванням інституцій, передусім Суду, органів, агенцій, служб, 

діяльність яких спрямована на забезпечення гарантованих та захист 

порушених основоположних прав. Важливу роль у гарантуванні 

дотримання основоположних прав у ЄС відіграють Європейський 

омбудсман, Європейський контролер із захисту даних, Спеціальний 

представник ЄС з прав людини, Агенція ЄС з основоположних прав та 

інші. Постійно зростає значення питань, у вирішенні яких вони беруть 

участь. Матеріальні гарантії ЄС включають, зокрема, право особи на 

компенсацію шкоди, заподіяної порушенням її прав, а процесуальні 

гарантії реалізуються під час судочинства у рамках Суду ЄС. 

Якою ж є роль національних судів держав-членів у захисті 

гарантованих ЄС основоположних прав? Судова система ЄС 

розгалужена, втім, здебільшого саме національні суди, а також інші 

юрисдикційні органи держав-членів забезпечують захист гарантованих 

у рамках ЄС основоположних прав від порушень. При розгляді справ 

національні суди пов’язані чинними нормами права ЄС, які мають 

примат щодо внутрішнього права держав-членів і пряму дію в їхніх 

внутрішніх правопорядках, тобто положення права ЄС можуть 
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застосовуватися у національних судах поряд з положеннями 

внутрішнього права під час розгляду справ. Національним судам 

підвідомчі всі категорії справ, за винятком тих, які віднесені до 

юрисдикції судових органів ЄС, зокрема спори щодо оскарження актів, 

дій чи бездіяльності інституцій ЄС. 

Підвідомчість справ національним судам держав-членів та Суду ЄС 

визначається залежно від того, хто порушив суб’єктивне право: якщо 

фізична / юридична особа або держава-член, то позови подаються до 

суду держави-члена, якщо ЄС в особі його інституцій, органів, агенцій, 

служб, їх посадових осіб – позови, як правило, подаються до Загального 

суду з правом на оскарження в Суді, оскільки Хартія ЄС, на відміну від 

Конвенції 1950 р., не передбачає створення самостійного контрольного 

механізму для захисту гарантованих нею прав. Якщо фізична / 

юридична особа вважає, що держава порушила її права, закріплені в 

Конвенції 1950 р. або в одному з протоколів до неї, вона повинна 

вичерпати всі національні засоби правового захисту з правом 

оскарження в ЄСПЛ. Якщо ж її права порушено інституцією, органом, 

агенцією, службою ЄС, їх посадовими особами – вправі одразу 

звертатися до Суду ЄС з відповідним позовом. Важливо враховувати, 

що фізичні / юридичні особи у рамках Суду ЄС є непривілейованими 

позивачами, на відміну від держав-членів та інституцій ЄС. Участь 

фізичної / юридичної особи у прямих позовах можлива тільки в рамках 

позову про анулювання актів, адресатом яких вона є або які 

безпосередньо та особисто її стосуються, а також про анулювання 

регламентарних актів, що безпосередньо її стосуються і не потребують 

імплементаційних заходів (ст. 263 ДФЄС). Втім, практика засвідчує 

складність доведення індивідуального характеру регламентів і 

директив, позаяк вони є актами загальної дії
203

. 

Після набуття чинності Хартією ЄС виявилося, що громадськість 

ЄС не має чіткого уявлення про її сферу дії та механізми застосування. 
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Єврокомісія активізувала інформаційну діяльність, започаткувавши 

реалізацію амбітного плану з поширення знань, забезпечуючи 

роз’яснення положень Хартії ЄС та можливостей захисту громадянами 

ЄС своїх прав на основі її механізмів. Так, Регламентом Ради ЄС 

168/2007 від 15 лютого 2007 р. було постановлено створити Агенцію 

ЄС з основоположних прав (англ. European Union Agency for 

Fundamental Rights, FRA) як інструмент підтримки інституцій ЄС і 

держав-членів (засновано 1 березня 2007 р.). Агенція ЄС з 

основоположних прав керується у своїй діяльності не тільки каталогом 

основоположних прав, свобод, принципів, закріпленим у Хартії ЄС, а й 

положеннями Конвенції 1950 р. як загальними принципами права. Вона 

займається збиранням інформації, здійснює підготовку щорічних 

звітів
204

 про практику застосування Хартії ЄС, проводить дослідницьку 

та аналітичну роботу і реалізує освітні заходи за тематикою захисту 

основоположних прав, бере участь у структурованому діалозі з 

громадянським суспільством через Платформу основоположних прав 

(англ. Fundamental Rights Platform, FRP), а також забезпечує 

функціонування низки інформаційних ресурсів, у тім числі проєкту 

Charterpedia, присвячених Хартії ЄС, яка суттєво вплинула на 

забезпечення демократичної легітимності правопорядку ЄС, 

інтегральною складовою якого є правові гарантії захисту 

основоположних прав на рівні ЄС. Агенція консультує інституції, 

органи, агенції, служби ЄС, а також держав-членів, заохочує розвиток 

правосвідомості громадян ЄС, але не уповноважена розглядати 

індивідуальні скарги, отже, її функції та повноваження подібні до 

повноважень Комісара Ради Європи з прав людини. 

Крім того, запроваджено посаду Спеціального представника ЄС з 

прав людини, яку можна порівняти з посадою Урядового 

уповноваженого (англ. Government agent) у справах ЄСПЛ. Ставрос 

Ламбрінідіс (Греція), колишній віце-президент Європарламенту, 1 
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вересня 2012 р. приступив до виконання обов’язків Спеціального 

представника, що свідчить про підготовку ЄС до обстоювання своїх 

інтересів у ЄСПЛ. З лютого 2019 р. цю посаду обіймає Імон Гілмор 

(Ірландія), який, на відміну від Європейського омбудсмана 

(зосередженого на внутрішньому вимірі забезпечення дотримання 

основоположних прав інституціями, органами, агенціями, службами 

ЄС, їх посадовими особами), приділяє велику увагу саме зовнішньому 

виміру забезпечення дотримання прав людини. 

Користуючись можливостями широкого спектру засобів сприяння 

забезпеченню захисту основоположних прав, керуючись переглянутими 

19 січня 2009 р. Радою ЄС Керівними принципами ведення діалогів у 

сфері прав людини з третіми країнами, ЄС регулярно організовує з 

ними діалоги і консультації, що є дієвим інструментом його зовнішньої 

діяльності, насамперед у рамках реалізації завдань Спільної зовнішньої 

та безпекової політики ЄС у сфері прав людини. Цілі діалогів з прав 

людини визначаються, зважаючи на фактичні обставини кожної 

конкретної ситуації, на оцінку і розвиток ситуації з правами людини у 

відповідній державі. Водночас ЄС готує перелік пріоритетних тем, що 

обов’язково мають бути включені до порядку денного кожного діалогу, 

зокрема заборона смертної кари, катувань, усіх форм дискримінації; 

забезпечення прав дітей, особливо під час збройних конфліктів; 

гарантування свободи слова, підвищення ролі громадянського 

суспільства, захист правозахисників; міжнародне співробітництво у 

сфері юстиції, передусім з Міжнародним кримінальним судом; 

співробітництво з Генеральною Асамблеєю ООН (Третій комітет), 

Радою ООН з прав людини, а також ОБСЄ, Радою Європи та іншими 

міжнародними організаціями. 

Висновки. Постлісабонська практика Суду ЄС у сфері захисту 

основоположних прав окреслила основні тенденції розвитку системи 

захисту прав людини в ЄС. Суд ЄС віддає перевагу положенням Хартії 

ЄС, яка inter alia є результатом систематизації та кодифікації його 

усталеної судової практики у сфері захисту основоположних прав, 

значно менше застосовує mutatis mutandis практику ЄСПЛ та 
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посилається, як правило, на ті норми ЄКПЛ, які кореспондують 

відповідним нормам Хартії ЄС, підкреслюючи, що їх тлумачення має 

співпадати. 

Реформування судової системи ЄС не завершилося, триває його 

постлісабонський період, спрямований передусім, на нагальність 

відповіді викликам, з якими зіткнувся Суд ЄС, на забезпечення 

дотримання поваги до прав людини. Адаптуючись до нових 

імперативів, умов і етапів інтеграційного процесу, розвиваються 

організаційно-правові засади Суду ЄС, його підходи до тлумачення, 

враховуючи наявні моделі та актуальний стан права, що, sensu strictо, 

не стає на заваді правовій визначеності як фундаментальній складовій 

принципу верховенства права. 

Суду вдалося здобути довіру, утвердитися у статусі впливової 

інституції ЄС, забезпечити: ефективний судовий захист у сферах 

регулювання права ЄС, сформулювавши його основні кваліфікаційні 

ознаки; коректне застосування масиву acquis ЄС, частково наповненого 

практикою Суду; поступ європейської інтеграції, у тім числі 

поглиблення правової інтеграції; підтримання і дотримання 

інституційного балансу, встановленого установчими договорами; 

високий авторитет ухвалених рішень, які стали важливим джерелом 

права ЄС, послідовно сприяючи його еволюційному розвитку і 

водночас утвердженню, збереженню та зміцненню правопорядку ЄС як 

правопорядку sui generis, його автономізації. 

Викладене має прикладне значення для інтенсифікації стратегічно 

зорієнтованого на результат багатовимірного співробітництва України з 

ЄС, підвищення його ефективності, оскільки дає змогу не лише 

поглибити розуміння особливостей функціонування і реформування 

судової системи ЄС, сучасної практики захисту основоположних прав у 

інтеграційному правопорядку, а також оцінювати ризики і враховувати 

переваги у процесі реалізації державою конституційно закріпленої 

європейської інтеграції як пріоритетного напряму зовнішньополітичної 

діяльності. 
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Висновки до розділу 2 

 

ЄС є регіональним інтеграційним наднаціональним sui generis 

об’єднанням європейських держав, гомогенно структурованим після 

скасування Лісабонським договором 2007 р. трьох опор, має злагоджено 

функціонуючий інституційно-правовий механізм, автономний якісно 

новий інтеграційний правовий порядок, відмінний від міжнародного та 

внутрішнього правопорядку держав. Право ЄС, завдяки судовій практиці 

та доктрині поступово викристалізувавши своє змістове наповнення як 

правова категорія, регулює суспільні відносини, що склалися внаслідок 

інтеграційних процесів у рамках спочатку європейських співтовариств, 

згодом – ЄС, активізує його розвиток, становлячи водночас інструмент і 

результат європейської інтеграції. 

Еволюція підходів до захисту основоположних прав та їх правового 

забезпечення у рамках інтеграційного правопорядку пройшла тривалий 

шлях від повного невизнання до поступового утвердження поваги до 

прав людини як загального принципу права ЄС, однієї з цінностей ЄС, 

закріплених на рівні установчих договорів. Нині принцип поваги до 

прав людини становить основу правопорядку ЄС, стрижень 

функціонування його інституційного механізму, розвитку 

інтеграційних процесів між державами-членами та договірної практики 

Об’єднання. 

Таким чином, ЄС вирізняється унікальними інституційним 

механізмом та правовою системою, його організаційно-правові форми 

характеризуються тим, що: по-перше, в основу формування і 

функціонування деяких інституцій: Європарламенту, Єврокомісії, 

Європейської рахункової палати, Суду покладено принцип 

наднаціональності; по-друге, інституції ЄС наділені широкими 

правотворчими повноваженнями, обсяг яких перевищує відповідні 

повноваження органів міжнародних організацій, зокрема, акти 

статутних органів Ради Європи мають суто рекомендаційний характер; 

по-третє, інституції пов’язані між собою відносинами 

взаємодоповнюваності, на яких побудовано процес прийняття правових 
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актів ЄС; по-четверте, визнається примат (англ. primacy) норм права 

ЄС над нормами внутрішнього права держав-членів, що є важливим 

засобом ефективного захисту інтересів ЄС; по-п’яте, окремі норми 

права ЄС мають пряму дію у внутрішніх правопорядках держав-членів і 

є обов’язковими для виконання не лише останніми, але й, у деяких 

випадках, фізичними та юридичними особами, які перебувають під їх 

юрисдикцією; по-шосте, acquis ЄС повинні поділяти та застосовувати 

як держави-члени (у повному обсязі), так і країни-претенденти на вступ 

до ЄС, з-поміж яких розрізняють країну-заявницю (країна, що подала 

заявку на вступ до ЄС, англ. applicant country), країну-кандидата 

(країна, чию заявку на вступ підтримали, англ. candidate country) та 

потенційну країну-кандидата (країна, що має перспективу членства в 

ЄС, згідно укладеної з ним міжнародної угоди, але ще не подала заявки, 

англ. potential candidate country); по-сьоме, дотримання принципу 

відповідності усіх актів ЄС основоположним правам є умовою 

дійсності, правомірності цих актів; по-восьме, здійснюється контроль за 

своєчасною імплементацією правових актів ЄС державами-членами з 

метою з’ясування стану дотримання ними вимог норм права ЄС; по-

дев’яте, установчі договори ЄС передбачають можливість 

поглибленого співробітництва (англ. enhanced cooperation) у 

прийнятних для окремих держав-членів сферах, не охоплених 

компетенцією ЄС, що діє за принципом наданих повноважень (англ. 

principle of conferral, ст. 5 ДЄС у редакції Лісабонського договору 

2007 р.), водночас реалізуючи й дорозумілі повноваження (англ. implied 

powers, ст. 352 ДФЄС). 

Наведене свідчить про те, що у процесі європейської інтеграції 

поступово сформувались передумови для утвердження захисту 

основоположних прав у інтеграційному правопорядку, становлення та 

розвитку системи захисту прав людини в ЄС, зумовивши еволюцію 

підходів до правового регулювання та організаційного забезпечення у 

напрямі визнання їх необхідності. 

Еволюційний розвиток системи захисту прав людини в ЄС 

характеризується такими основними етапами: 1) у процесі становлення 
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європейської інтеграції в європейських співтовариствах питанням 

захисту прав людини увага взагалі не приділялася, про що свідчить 

відсутність положень стосовно забезпечення і захисту основоположних 

прав у тексті установчих договорів і, відповідно, у практиці Суду 

європейських співтовариств; 2) поступова активізація діяльності Суду, 

завдяки усталеній судовій практиці якого основоположні права було 

включено до правопорядків європейських співтовариств; 3) кодифікація 

основоположних прав у Хартії ЄС, урочисто проголошеній у формі 

політичної декларації 7 грудня 2000 р., до якої інституції ЄС почали 

звертатися, приймаючи рішення, навіть до набуття нею 1 грудня 2009 р. 

юридично обов’язкової сили. Суд європейських співтовариств у своїх 

рішеннях цього періоду неодноразово звертався до змісту положень 

Хартії ЄС; 4) на сучасному етапі розвитку системи захисту прав 

людини в ЄС її стрижнем є ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського 

договору 2007 р., яка формалізувала цю систему, встановивши її 

трикомпонентну архітектуру, а саме: Хартія ЄС, що має юридично 

обов’язкову силу, за якою прирівнюється до установчих договорів, і 

належить до джерел первинного права ЄС; Конвенція 1950 р., до якої, 

згідно з п. 2 ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р., має 

приєднатися ЄС; загальні принципи права ЄС, що ґрунтуються на 

спільних для держав-членів конституційних традиціях та положеннях 

Конвенції 1950 р. і не мають прямої дії (англ. direct effect). 

Значним поступом у наданні довершеності правопорядку 

інтеграційного об’єднання стало набуття чинності Хартією ЄС, яка не 

була інкорпорована до тексту установчих договорів, але має з ними 

однакову юридичну силу, залишаючись самостійним джерелом 

первинного права ЄС, що не має прямої дії. На відміну від Хартії ЄС, 

загальні принципи права ЄС наразі не належать до самостійних 

стандартів захисту. Таке співвідношення Хартії ЄС та загальних 

принципів права ЄС зумовлене походженням останніх зі спільних для 

держав-членів конституційних традицій, а також особливостями 

новітньої практики їх застосування. 
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Утвердження системи захисту прав людини в ЄС тенденційно 

можна розглядати як складову розвитку наднаціональності 

інтеграційного об’єднання. ЄС вдається до унікальних юридичних 

конструкцій та інструментів їх реалізації, має ціннісні засади, узгоджені 

механізми і процедури, правила і практики наднаціонального, 

міжурядового та міжінституційного співробітництва, які забезпечують 

його розвиток на багаторівневій основі, а також утвердження як 

потужного міжнародного актора, якому за рівнем інтеграції немає 

аналогів. 

Наразі Суд ЄС є узагальненою назвою Суду і Загального суду як 

складових елементів судової системи ЄС, кожний з яких у межах 

власної юрисдикції забезпечує дотримання права в тлумаченні та 

застосуванні установчих договорів; у вузькому сенсі – найвища судова 

інстанція інтеграційного об’єднання, функціонально спеціалізована 

інституція наднаціонального і неполітичного характеру, що діє на 

постійній основі. 

Реформування судової системи ЄС не завершилося. Адаптуючись 

до нових імперативів, умов і етапів інтеграційного процесу, 

розвиваються інституційно-правові засади Суду ЄС, його підходи до 

тлумачення, враховуючи наявні моделі та актуальний стан права, що, 

sensu strictо, не стає на заваді правовій визначеності. Суду вдалося 

здобути довіру, утвердитися у статусі впливової інституції ЄС, 

забезпечити ефективний судовий захист у сферах регулювання права 

ЄС, сформулювавши його основні кваліфікаційні ознаки; коректне 

застосування масиву acquis ЄС, частково наповненого практикою Суду; 

забезпечити поступ європейської інтеграції, у тім числі поглиблення 

правової інтеграції; підтримання і дотримання інституційної рівноваги, 

встановленої установчими договорами; високий авторитет ухвалених 

рішень, які стали важливим джерелом права ЄС, послідовно сприяючи 

його еволюційному розвитку і водночас утвердженню, збереженню та 

зміцненню інтеграційного правопорядку як правопорядку sui generis, 

його автономізації. 
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РОЗДІЛ 3 

ХАРТІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ПРО  

ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРАВА: ЕВОЛЮЦІЯ ВІД ПОЛІТИЧНОЇ 

ДЕКЛАРАЦІЇ ДО ПРАВОВОГО ІНСТРУМЕНТУ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

3.1 Кодифікація основоположних прав у Європейському Союзі 

 

Хартія Європейського Союзу про основоположні права (далі – 

Хартія ЄС, англ. Charter of Fundamental Rights of the European Union) є 

першим євросоюзним каталогом, часто іменованим «Біллем про 

права»
205

 Об’єднаної Європи, що забезпечує захист основоположних 

прав у ЄС і механізми його реалізації в межах сфери дії права ЄС. 

Хартію ЄС, проголошену в Ніцці 7 грудня 2000 р. як політичну 

декларацію, з дня набуття чинності Лісабонським договором 2007 р. 

замінила Хартія ЄС, адаптована у Страсбурзі 12 грудня 2007 р. (згідно з 

прикінцевими положеннями
206

), яка набрала чинності 1 грудня 2009 р. і 

наразі є інструментом правового регулювання європейської інтеграції. 

Хартія ЄС не була інкорпорована до тексту установчих договорів, але 

має з ними однакову юридичну силу, залишаючись формально 

самостійним джерелом первинного права ЄС
207

, що не має прямої дії у 

внутрішніх правопорядках держав-членів. 

Кодифікацією основоположних прав у Хартії ЄС займався 

спеціальний тимчасовий орган – Конвент (працював упродовж грудня 

1999 р. – жовтня 2000 р.), до складу якого увійшли 62 представники 

законодавчих і виконавчих органів держав-членів та інституцій ЄС на 

чолі з Романом Херцогом. Творці Хартії ЄС, з огляду на сучасні та 

                                                           
205

 Davis R. D. A Brake? The Union`s new `Bill of Rights`. European Human Rights Law Review. 2005. Vol. 10. Issue 5. 

P. 449; Williams A. T. Promoting justice after Lisbon: Groundwork for a new philosophy of EU law. Oxford Journal of 

Legal Studies. 2010. Vol. 30. Issue 4. P. 663; Šišková Naděžda. New Challenges for the EU in the Field of Human Rights 

(Focusing on the Mechanism of the Charter). European Studies – Тhe Review of European Law, Economics and Politics. 

2014. Vol. 1. P. 16. 
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 Charter of Fundamental Rights of the European Union. Official Journal of the European Union. C 202/02. Vol. 59. 

7 June 2016. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN. 
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актуалізовані міжнародно-правові підходи до забезпечення і захисту 

прав людини, прагнули кодифікувати, за дотримання принципу 

субсидіарності, мінімальні міжнародні стандарти захисту 

основоположних прав, з одного боку, стосовно інституцій, органів, 

агенцій, служб, а з іншого – держав-членів у тих випадках, коли їхня 

діяльність здійснюється у межах сфери дії права ЄС. 

Принагідно зауважимо, що, враховуючи досвід співробітництва 

держав-членів ЄС у рамках Ради Європи, у виданому в 1999 р. на саміті 

Євроради у м. Кельн (3–4 червня 1999 р.) мандаті на розробку Хартії 

ЄС, її джерелами було визначено, зокрема, спільні для держав-членів 

конституційні традиції, Конвенцію 1950 р., Європейську соціальну 

хартію 1961 р., Європейську соціальну хартію (переглянуту) 1996 р. (як 

найбільш значущі міжнародно-правові акти Ради Європи з прав 

людини), судову практику Суду ЄС та ЄСПЛ. 

Згідно з п. 1 ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р. 

ЄС «визнає права, свободи та принципи, викладені у Хартії ЄС про 

основоположні права від 7 грудня 2000 р., адаптованої 12 грудня 

2007 р., що має однакову юридичну силу з Договорами»
208

, тобто з ДЄС 

у редакції Лісабонського договору 2007 р. та ДФЄС. У такий спосіб 

відбулося конституювання інституту прав людини в інтеграційному 

правопорядку, інтегральною складовою якого є правові гарантії захисту 

основоположних прав на рівні ЄС. 

Хартію ЄС підписано на межі сторіч як спільний акт трьох 

політичних інституцій – Європарламенту, Ради ЄС, Єврокомісії та 

урочисто проголошено як політичну декларацію з перспективою 

надання їй вищої юридичної сили у правовій системі ЄС, зокрема у 

спосіб інкорпорації до тексту установчих договорів. Першою невдалою 

спробою реалізувати цей задум, стали зусилля, пов’язані з 

інкорпорацією Хартії ЄС до Ніццького договору про внесення змін і 

доповнень до Договору про Європейський Союз, договорів про 
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заснування європейських співтовариств та деяких пов’язаних з ними 

актів 2001/С80/01 (далі – Ніццький договір 2001 р.), що є 

консолідованою версією установчих договорів європейських 

співтовариств (Паризького договору 1951 р.
209

; Римських договорів 

1957 р.
210

) та Європейського Союзу (Маастрихтського договору 

1992 р.), унікальним міжнародним договором інтеграційного типу, 

другим ревізійним договором (після Амстердамського 1997 р.), 

укладеним з метою підготовки ЄС до найбільш масштабного 

розширення в його історії; підписаний 26 лютого 2001 р. на черговому 

саміті Євроради у м. Ніцца (Франція) та набув чинності 1 лютого 

2003 р. після ратифікації усіма державами-членами згідно їхніх 

конституційних вимог. 

Для того, щоб краще збагнути тогочасні реалії та їх вплив на 

безрезультатність першої спроби інкорпорувати Хартію ЄС до 

установчих договорів, проаналізуємо концептуальні засади укладення 

Ніццького договору 2001 р. Прагнучи зберегти ЄС злагоджено та 

ефективно діючим у нових умовах і завершити, розпочатий 

Амстердамським договором 1997 р., процес підготовки інституцій ЄС 

до функціонування у розширеному ЄС, на Ніццькому саміті Євроради 

7-11 грудня 2000 р. було досягнено згоди щодо перегляду установчих 

договорів з метою забезпечення дієвості інституційної моделі ЄС, з 

огляду на перспективи розширення інтеграційного об’єднання
211

 у 

спосіб прийняття держав Центральної і Східної Європи, 

Середземномор’я і Балтії, тобто майже подвоєння його складу. 

Міжурядова конференція, що розпочалася 14 лютого 2000 р., 

незважаючи на складність переговорного процесу, завершилася 

підписанням 26 лютого 2001 р. главами держав / урядів держав-членів 

ЄС Ніццького договору 2001 р., критерієм результативності якого 
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вважалася наявність транспарентності та ефективності розширеного 

ЄС. «Нагальна мета – гарантувати функціонування Союзу після 

розширення»
212

 актуалізувала необхідність удосконалення правових 

засад регулювання організації та діяльності інституцій
213

, далекосяжне 

реформування інституційного механізму ЄС. 

Ніццький договір 2001 р. складається з преамбули та двох частин, 

які містять тринадцять статей. Частина 1 «Суттєві зміни та доповнення» 

(ст.ст. 1-6) поєднує зміни та доповнення до: ДЄС (ст. 1); Договору про 

заснування Європейського Співтовариства (ст. 2); Договору про 

заснування Європейського співтовариства з атомної енергії (далі – 

Договір про заснування Євроатома; ст. 3); Договору про заснування 

Європейського об’єднання з вугілля та сталі (далі – Договір про 

заснування ЄОВС; ст. 4); а також до Протоколу Статуту Європейської 

системи центральних банків та Європейського Центрального Банку (ст. 

5); до Протоколу про привілеї та недоторканність посадових осіб у 

європейських співтовариствах (ст. 6). З набуттям чинності Ніццьким 

договором 2001 р., ці зміни та доповнення були інкорпоровані до 

текстів відповідних установчих договорів. Частина 2 Ніццького 

договору 2001 р. «Перехідні та заключні положення» (ст.ст. 7-13) 

містить протокольні, що визначають порядок набуття ним чинності, та 

перехідні положення. Складовою Ніццького договору 2001 р. є чотири 

протоколи. 

Інституційні зміни, закріплені у Ніццькому договорі 2001 р., 

спрямовані на збереження дієвості інституційної системи ЄС та 

солідарності його держав-членів після розширення, втім процес 

ратифікації був не менш складним за переговорний. Так, в Ірландії 

проведено повторний референдум, позаяк на тому, що йому передував, 

відхилено ратифікацію Ніццького договору 2001 р., а в Бельгії, Греції, 

Італії, Швеції ратифікаційна процедура тривалий час не ініціювалася. 

Виважений підхід держав-членів пояснюється усвідомленням, що 
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розширення ЄС вплине на кожну з них у багатьох сферах, передусім 

стосовно прийняття та виконання рішень інтеграційного об’єднання. 

Зрештою, розширення складу – це не лише необхідність вироблення 

нових моделей успішного поєднання значного територіального 

охоплення та ефективно діючого інституційного механізму, а й нові 

додаткові можливості для проведення узгодженого курсу ЄС на більшій 

частині європейського континенту. 

Ніццький договір 2001 р. закріпив компроміс щодо: кількісних 

параметрів Європарламенту, чисельний склад якого не мав 

перевищувати 732-х членів (п. 2 ст. 189 Договору про заснування 

Європейського Співтовариства; п. 2 ст. 107 Договору про заснування 

Євроатома; п. 2 ст. 20 Договору про заснування ЄОВС у редакції 

Ніццького договору 2001 р., але на практиці ця вимога не була 

дотримана), розподілу місць у Європарламенті, формування та складу 

Єврокомісії (з 1 січня 2005 р. донині діє принцип «одна держава-член – 

один євро комісар»), суттєве розширення повноважень Президента 

Єврокомісії (ст. 217 Договору про заснування Європейського 

Співтовариства, ст. 130 Договору про заснування Євроатома, ст. 11 

Договору про заснування ЄОВС у редакції Ніццького договору 2001 р.) 

для ефективного керівництва нею. Згідно ст. 4 Протоколу про 

розширення ЄС, що додається до Ніццького договору 2001 р., зі 

зростанням кількості держав-членів до 27-ми включно, п. 1 ст. 213 

Договору про заснування Європейського Співтовариства та п. 1 ст. 126 

Договору про заснування Євроатома діятимуть у редакції, яка, серед 

іншого, встановлює, що чисельність Єврокомісії має бути меншою 

кількості держав-членів, відтак набуде чинності система ротації, 

процедура якої базується на принципі рівності, акти стосовно неї 

прийматимуться Радою ЄС, що діятиме одностайно (на практиці ця 

норма не застосовувалася). Президент Єврокомісії та інші її члени 

єдиним списком схвалюватимуться Європарламентом, а після цього 

призначатимуться Радою ЄС, яка діятиме кваліфікованою більшістю 

(абз. 3 п. 2 ст. 214 Договору про заснування Європейського 

Співтовариства; п. 2 ст. 127 Договору про заснування Євроатома; п. 2 
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ст. 10 Договору про заснування ЄОВС у редакції Ніццького договору 

2001 р.). 

Зведено до абсолютного мінімуму рішення, що вимагають 

одностайності. Перерозподілено так звані зважені голоси (збільшено 

квоти для всіх держав-членів та розподілено відповідно до 

демографічної ваги кожної з них: Велика Британія, Італія, Німеччина, 

Франція – по 29-ть кожна; Іспанія та Польща – по 27-м кожна; Румунія 

– 14-ть; Нідерланди – 13-ть і так далі, хоча не обійшлося й без 

політичних компромісів) під час голосування у Раді ЄС кваліфікованою 

більшістю, яка ґрунтується на прийнятті рішень, що мають підтримку 

більшості держав-членів, які представляють більшість населення ЄС 

(цей підхід, за спрощення процедури, послідовно підтверджено 

Лісабонським договором 2007 р.). Водночас відбулося подальше 

розширення сфер застосування кваліфікованої більшості. Як наслідок, 

держави-члени вважають політично важкою втрату права вето у деяких 

вразливих сферах, як соціальна політика, право на притулок, спільна 

торговельна політика, оподаткування, навіть якщо це стосується лише 

технічних змін
214

. Примітно, що міжнародно-правові зобов’язання, взяті 

державами-членами у рамках ЄС суттєво позначилися на становленні 

та еволюції правових засад регулювання відповідних суспільних, у тім 

числі торговельних відносин у них. 

Ніццький договір 2001 р. передбачив докорінну реформу Суду 

європейських співтовариств (Лісабонським договором 2007 

перейменовано на Суд Європейського Союзу) і заснування, на його 

основі, трьохланкової судової системи ЄС
215

. Зміни спрямовані на 

розвантаження, підвищення ефективності Суду, зі структури якого було 

виокремлено Суд першої інстанції, який набув статусу самостійного 

судового органу
216

, а також уможливлювалося створення Радою ЄС 

спеціалізованих судових палат, з відповідним обсягом юрисдикції, для 
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розгляду в першій інстанції певних видів справ у спеціальних сферах 

(ст. 225а Договору про заснування Європейського Співтовариства; 

ст. 140b Договору про заснування Євроатома; ст. 32е Договору про 

заснування ЄОВС, додані Ніццьким договором 2001 р.). 

Перерозподілено юрисдикцію між Судом та Судом першої інстанції 

(останній наділений новими прерогативами). Встановлювалось, що 

кожний з них у межах своєї юрисдикції має забезпечувати дотримання 

права при тлумаченні та застосуванні положень установчих договорів 

(ст. 220 Договору про заснування Європейського Співтовариства; 

ст. 136 Договору про заснування Євроатома; ст. 31 Договору про 

заснування ЄОВС у редакції Ніццького договору 2001 р.). Примітно, 

що п. 1 ст. 225 Договору про заснування Європейського 

Співтовариства; п. 1ст. 140а Договору про заснування Євроатома; п. 1 

ст. 32d Договору про заснування ЄОВС у редакції Ніццького договору 

2001 р. визначають юрисдикцію Суду першої інстанції, у тім числі 

розглядати та виносити рішення у судових справах першої інстанції, а 

рішення, винесені ним, згідно вказаних норм установчих договорів, 

можуть підлягати апеляції до Суду лише з питань права за умов і у 

межах, встановлених його Статутом. 

ДЄС у редакції Амстердамського договору 1997 р. передбачав 

можливість тіснішого співробітництва держав-членів у рамках єдиної 

інституційної системи ЄС (Розділ VII «Положення про тісніше 

співробітництво»), умови якого звужували сферу практичного 

застосування цього механізму, що має бути відкритим для всіх держав-

членів (ст. 43g ДЄС у редакції Амстердамського договору 1997 р.; 

ст. 43b ДЄС, додана Ніццьким договором 2001 р.), які виявлять бажання 

створювати «більш тісний союз» (англ. ever closer union), 

використовуючи інституції, процедури та механізми ЄС і 

Європейського Співтовариства (його правонаступником з 2009 р. є ЄС). 

Ніццьким договором 2001 р. Розділ VII перейменовано на «Положення 

про розширене співробітництво», що влучно передає його сутність. З 

метою оптимізації розширеного співробітництва, Ніццький договір 

2001 р. позбавив кожну державу-члена права накладати вето (абз. 2 п. 2 
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ст. 40 ДЄС та абз. 2 п. 2 ст. 11 Договору про заснування Європейського 

Співтовариства у редакції Амстердамського договору 1997 р.) на 

запровадження розширеного співробітництва між окремими 

зацікавленими державами, що бажають «йти далі решти» в 

інтеграційному поступі
217

. У такий спосіб усунено суттєву перешкоду 

реалізації розширеного співробітництва з питань, що підлягають 

регулюванню Договору про заснування Європейського Співтовариства 

або Розділу VI ДЄС «Положення про співробітництво у сфері охорони 

порядку та судочинства у кримінальних справах». Примітно, що 

розширене співробітництво має включати як мінімум вісім держав-

членів (п. g ст. 43 ДЄС у редакції Ніццького договору 2001 р.), а не 

поширюватися принаймні на більшість з них, як це було встановлено п. 

d ст. 43 ДЄС у редакції Амстердамського договору 1997 р., хоча на той 

час саме вісім держав-членів становили більшість. Розширене 

співробітництво може використовуватися лише як крайній засіб, коли 

Радою ЄС визначено, що його цілі не можуть бути досягнуті протягом 

розумного періоду часу шляхом застосування відповідних положень 

установчих договорів (ст. 43а ДЄС, додана Ніццьким договором 

2001 р.). Приймаючи акти і рішення, необхідні для забезпечення 

розширеного співробітництва, які, між іншим, не становлять частину 

acquis ЄС
218

, всі члени Ради ЄС можуть брати участь у обговоренні, 

втім лише представники держав-членів, що є учасниками такого 

співробітництва, мають право брати участь у прийнятті рішень (п. 1 

ст. 44 ДЄС у редакції Ніццького договору 2001 р.). 

Концепція розширеного співробітництва була поширена Ніццьким 

договором 2001 р. на Спільну зовнішню та безпекову політику ЄС, крім 

її військових та оборонних аспектів (ст. 27b ДЄС у редакції Ніццького 

договору 2001 р.), але не застосована на практиці. Понад те, ст. 17 ДЄС 

у редакції Ніццького договору 2001 р. визначено, що реалізація 

                                                           
217

 Див.: Фалалєєва Л. Г. Ніццький договір 2001. Енциклопедія міжнародного права: у 3 т. / редкол.: 

Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов (співголови) та ін.; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 

Київ: Академперіодика, 2019. Т. 3: М–Я. С. 373-376. 
218

 Див.: Фалалєєва Л. Г. Роль Копенгагенських критеріїв у реалізації цінностей Європейського Союзу. Наукові 

записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 1. С. 118-120. 



141 

Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС включає «поступальне 

формування» спільної оборонної політики, на відміну від положень цієї 

статті у редакції Амстердамського договору 1997 р., згідно з якими 

Спільна зовнішня та безпекова політика включає «можливе 

започаткування у найближчому майбутньому» спільної оборонної 

політики ЄС. 

Наведене дає підстави для висновку, що не лише концептуальні 

ідеї, пов’язані із забезпеченням і захистом основоположних прав на 

рівні ЄС були не одразу сприйняті усіма його державами-членами. 

Багато інших окреслених вище складнощів теж свідчать про 

небезпроблемність і поступальність інтеграційних процесів. У п. 2 ст. 6 

ДЄС у редакції Амстердамського договору 1997 р. встановлено, що ЄС 

має поважати права і свободи людини, як вони гарантовані ЄКПЛ, 

укладеною у рамках Ради Європи, а також п. 2 ст. 7 уповноважено Раду 

ЄС вдаватися до санкцій проти держави-члена за виявлені грубі та 

системні порушення закріплених у п. 1 ст. 6 принципів демократії, 

верховенства права, поваги до основоположних прав, після звернення 

до уряду відповідної держави щодо подання міркувань з цього приводу 

(п. 1 ст. 7). Примітно, що не було передбачено механізму запобігання 

таким порушенням. ДЄС у редакції Ніццького договору 2001 р. надано 

право Раді ЄС, яка діє більшістю у 4/5 від своїх членів (не беручи до 

уваги голос представника уряду відповідної держави-члена), після 

отримання згоди Європарламенту (діє більшістю у 2/3 поданих голосів, 

що складають більшість його членів, п. 6 ст. 7), а також заслухавши 

відповідну державу-члена, прийняти рішення про наявність реальної 

загрози вчинення грубого та системного порушення принципів, 

закріплених у п. 1 ст. 6, державою-членом і направити їй рекомендації. 

Право ініціювати таке рішення має третина держав-членів, 

Європарламент або Єврокомісія (п. 1 ст. 7 ДЄС у редакції Ніццького 

договору 2001 р.). 

Реформи мали кардинальний, прогресивний, однак обережний і не 

завжди послідовний характер, що пояснюється розмаїттям підходів до 

очікуваних від них результатів. Попри позитиви, Ніццький договір 
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2001 р. мав низку недоліків, усунення яких мало стати метою наступної 

Міжурядової конференції в 2004 р. Зокрема, під час підписання 

Ніццького договору 2001 р. держави-члени відмовилися інкорпорувати 

Хартію ЄС до тексту установчих договорів, складна і малозрозуміла 

громадянам опорна структура ЄС (англ. EU pillar structure), 

запроваджена ДЄС, залишалася не скасованою. У Декларації (№ 23) 

про майбутнє Союзу 2001 р., яка не мала юридично обов’язкової сили, 

вказано, що під час засідання Євроради у Лаакені (м. Брюссель, 

Бельгія) у грудні 2001 р. має бути ухвалено декларацію, в якій 

міститимуться конкретні ініціативи щодо продовження реформування 

ЄС, яке стосуватиметься таких питань: запровадження більш чіткого 

розмежування повноважень і відповідальності між ЄС та його 

державами-членами за дотримання принципу субсидіарності; 

визначення статусу Хартії 2000 р. у правопорядку ЄС; спрощення 

тексту установчих договорів без зміни їхньої суті; підвищення ролі 

національних парламентів у інтеграційній архітектурі ЄС тощо. 

Наведений перелік не є вичерпним і містить лише ті положення, які не 

викликали суттєвих заперечень держав-членів та могли стати основою 

для обговорення на Міжурядовій конференції у 2004 р. майбутнього 

ЄС. 

Висновки. Враховуючи викладене, Ніццький договір 2001 р. 

зберігає історичне значення як ревізійний, унікальний міжнародний 

договір інтеграційного типу, що мав на меті реформування 

інституційної системи ЄС з огляду на перспективи його розширення. 

Він вніс необхідні зміни до установчих договорів, оновив їхні 

концептуальні основи, удосконалив правові засади регулювання 

функціонування ЄС та його інституцій, виконавши консолідуючу місію 

та підготувавши інтеграційне об’єднання до безпрецедентно 

великомасштабного розширення в історії створення Об’єднаної Європи, 

яке зумовило всебічну внутрішню реформу ЄС та його подальшу 

структурну еволюцію, виписану в Лісабонському договорі 2007 р. 

Реформи мали кардинальний, прогресивний, однак обережний і не 

завжди послідовний характер, що пояснюється розмаїттям підходів та 
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очікуваних від них результатів. Попри позитиви, Ніццький договір 2001 

р. мав низку недоліків, зокрема, під час його підписання держави 

відмовилися інкорпорувати Хартію ЄС до тексту установчих договорів. 

Творці Хартії ЄС, з огляду на сучасні та актуалізовані міжнародно-

правові підходи до забезпечення і захисту прав людини, прагнули 

кодифікувати, дотримуючись принципу субсидіарності, мінімальні 

міжнародні стандарти захисту основоположних прав, з одного боку, 

стосовно інституцій, органів, агенцій, служб ЄС, а з іншого – держав-

членів у тих випадках, коли їхня діяльність здійснюється у межах сфери 

дії права ЄС. 

 

3.2 Хартія Європейського Союзу про основоположні права в 

еволюційному розвитку від політичної декларації до правового 

інструменту інтеграції 

 

З огляду на те, що захист основоположних прав на рівні ЄС мав 

критично важливе значення як внутрішньо притаманний еволюції 

автономного наднаціонального правопорядку
219

, згідно висновків 

Євроради у Кельні (Німеччина), 7 грудня 2000 р. у Ніцці 

Європарламентом, Радою ЄС та Єврокомісією було урочисто 

проголошено Хартію ЄС у формі політичної декларації з перспективою 

надання їй вищої юридичної сили у правовій системі ЄС, проте 

викладене у попередньому підрозділі засвідчує, що інкорпорація Хартії 

ЄС до тексту установчих договорів Ніццьким договором 2001 р. так і не 

була зреалізована
220

, практика пішла іншим шляхом. 

З укладенням 13 грудня 2007 р. Лісабонського договору, що набув 

чинності 1 грудня 2009 р., а з ним і адаптована 12 грудня 2007 р. 

(м. Страсбург) Хартія ЄС, посилюється увага інтеграційного 

об’єднання до проблеми захисту основоположних прав. К. Маргарітіс 
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(Греція) небезпідставно вважає, що значним поступом у розвитку 

інтеграційних процесів є набуття чинності Хартією ЄС, яка «довершує 

європейський публічний порядок, невід’ємною складовою якого є 

основоположні права»
221

. Ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського договору 

2007 р. визначає трикомпонентну архітектуру системи захисту прав 

людини в ЄС: Хартія ЄС, що має юридично обов’язкову силу на рівні 

установчих договорів, є джерелом первинного права ЄС, однак не може 

бути підставою для розширення компетенції ЄС, передбаченої 

установчими договорами; ЄКПЛ, до якої, згідно з п. 2 ст. 6 ДЄС у 

редакції Лісабонського договору 2007 р., має приєднатися ЄС, що, 

однак, не повинно призвести до розширення його компетенції; а також 

загальні принципи права ЄС, що ґрунтуються на спільних для держав-

членів конституційних традиціях та положеннях ЄКПЛ. Загальні 

принципи права ЄС не мають прямої дії, слугують допоміжним щодо 

Хартії ЄС джерелом правил тлумачення норм у сфері захисту 

основоположних прав і є спільними як для правопорядків держав-

членів, так й інтеграційного правопорядку. На відміну від Хартії ЄС, 

вони наразі не належать до самостійних стандартів захисту. Таке 

співвідношення Хартії ЄС та загальних принципів права ЄС зумовлене 

походженням останніх зі спільних для держав-членів конституційних 

традицій, а також особливостями новітньої практики їх застосування. 

Усунення наявних недоліків у системі захисту прав людини в ЄС не 

було першочерговим завданням Хартії ЄС, натомість вона мала 

консолідувати гарантовані ЄС основоположні права та сприяти 

розумінню змісту і можливостей їх ефективної практичної реалізації. 

Хартія ЄС зорієнтована на посилення політичної інтеграції шляхом 

створення реального, видимого зв’язку між громадянством ЄС та 

цінностями ЄС, основу яких становить повага до прав людини. 

Примітно, що набуття чинності Хартією ЄС мало наслідком не лише 

                                                           
221

 Margaritis K. The Framework for Fundamental Rights Protection in Europe under the Prospect of EU Accession to 

ECHR. Journal of Politics and Law. 2013. Vol. 6. Nо. 1. P. 76. 



145 

застосування її Судом ЄС (мало місце й раніше), а також і необхідність 

урахування змісту її положень у правотворчому процесі ЄС
222

. 

Основоположні права, закріплені у Хартії ЄС, першому каталозі 

прав людини в історії інтеграційного об’єднання, корелюються з 

гарантованими ЄКПЛ, а також базуються на спільних для держав-

членів конституційних традиціях. Хартія ЄС вирізняється 

нестандартною моделлю класифікації основоположних прав, в основу 

якої покладено спільні цінності, які вони уособлюють, передусім, 

цінності людської гідності та поваги до прав людини, про це 

детальніше йтиметься у наступному підрозділі. 

У п. 1 ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р. 

міститься відсилання до «Хартії Європейського Союзу про 

основоположні права від 7 грудня 2000 р., адаптованої 12 грудня 

2007 р.»
223

, а також визначено юридичну силу, загальні правила 

тлумачення і застосування Хартії ЄС
224

. Власне, п. 1 ст. 6 ДЄС у 

редакції Лісабонського договору 2007 р. покликаний зберегти 

значущість та юридичну силу засадничих норм щодо захисту 

основоположних прав, сформованих у тім числі завдяки усталеній 

судовій практиці Суду ЄС. 

Визнання Хартії ЄС частиною первинного права ЄС не означає 

поширення на неї прямої дії, що, разом із приматом права ЄС, є 

засадничим для функціонування інтеграційного правопорядку. Вона 

становить формально самостійний інструмент правового регулювання, 

однак не може бути основою для розширення компетенції ЄС, 

визначеної в установчих договорах. 

Намір ЄС приєднатися до ЄКПЛ підтверджується у п. 2 ст. 6 ДЄС у 

редакції Лісабонського договору 2007 р., однак строки приєднання не 
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встановлено, лише закріплено, що воно не змінить компетенції ЄС, 

визначеної в ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р. та ДФЄС. 

Основоположні права, як вони гарантовані ЄКПЛ та походять зі 

спільних для держав-членів конституційних традицій, згідно з п. 3 цієї 

статті, входять до змісту права ЄС як загальні принципи. 

Відтак, п. 1 ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р. 

стосується сьогодення, п. 2 – характеризує прийдешнє, а п. 3 є 

сполучною ланкою між сьогоденням і майбутнім
225

, покликаним 

зберегти значущість та юридичну силу засадничих норм щодо захисту 

основоположних прав, сформованих у судовій практиці Суду ЄС. 

Йдеться передусім про поступове виокремлення ним декількох 

категорій прав: громадянських (повага до приватного життя, свобода 

вираження поглядів), права на рівність (захист від статевої чи вікової 

дискримінації), економічних прав (право на приватну власність), а 

також процесуальних прав (презумпція невинуватості). Безумовно, ст. 6 

ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р. демонструє гнучкий і 

динамічний характер системи захисту прав людини в ЄС, кульмінацією 

розвитку якої є набрання чинності Хартією ЄС, водночас вона 

покликана сприяти реалізації зусиль у зовнішній діяльності 

інтеграційного об’єднання, спрямованих на його позиціонування як 

зразкової моделі захисту основоположних прав
226

. 

Хартія ЄС не створює нових прав. Права, свободи і принципи, 

підтверджені нею, існують незалежно, адже ні Хартія ЄС, ні установчі 

договори їх не встановлюють: п. 1 ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського 

договору 2007 р. визнає
227

 (англ. recognise), а Хартія ЄС – підтверджує 

(англ. reaffirm) права, як вони походять, з-поміж іншого, зі спільних для 

держав-членів конституційних традицій та міжнародних зобов’язань, з 

ЄКПЛ та протоколів до неї, Європейської соціальної хартії 1961 р., 

                                                           
225

 Grabenwarter C., Pabel K. Fundamental Rights – The Charter and the ECHR. The Treaty on European Union (TEU). A 

Commmentary / ed. by H.-J. Blanke, S. Mangiameli. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2013. P. 297. 
226

 See: Strategy for the effective implementation of the Charter of Fundamental Rights by the European Union, 

19.10.2010. 13 р. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0573. 
227

 Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. 

Official Journal of the European Union. C 202/01. Vol. 59. 7 June 2016. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN. 



147 

Європейської соціальної хартії (переглянутої) 1996 р., а також із 

судової практики Суду ЄС та ЄСПЛ
228

. Хартія ЄС консолідувала 

основоположні права, забезпечивши сприяння розумінню змісту, 

механізмів і можливостей їх ефективної практичної реалізації. 

Еволюція системи захисту прав людини в ЄС пов’язана з 

кодифікацією основоположних прав на рівні інтеграційного об’єднання, 

яка продемонструвала особливу увагу держав-членів до взаємодії 

різних підходів щодо вирішення проблем їх захисту на національному 

рівні, у рамках ЄС і Ради Європи, а також розуміння особливої ролі 

спільних правових, передусім конституційних, традицій держав-членів 

у розвитку системи захисту прав людини в ЄС. На сучасному етапі її 

функціонування забезпечується Судом ЄС і національними судами 

держав-членів. Важливе значення у цьому контексті має практика 

застосування Хартії ЄС ЄСПЛ. 

Значну роль у розвитку системи захисту прав людини в ЄС 

відіграють Лісабонський договір 2007 р.; Хартія ЄС; ЄКПЛ; загальні 

принципи права ЄС, що ґрунтуються на спільних для держав-членів 

конституційних традиціях з цих питань та міжнародних договорах у 

сфері прав людини, учасницями яких є переважна більшість / усі 

держави-члени, inter alia ЄКПЛ, що раніше більш активно 

застосовувалась Судом ЄС, враховуючи практику ЄСПЛ. Зрештою, ЄС 

є єдиною міжнародною організацією інтеграційного типу, що 

забезпечує захист основоположних прав щодо власних дій та рішень
229

. 

У цьому контексті чеський вчений О. Гамуляк слушно підкреслює, 

що «завдяки Хартії проєкт європейської інтеграції увійшов у нову 

стадію і отримав нове бачення»
230

. Усунення наявних недоліків у 

системі захисту прав людини в ЄС не було пріоритетом Хартії ЄС, 

натомість вона мала консолідувати основоположні права, забезпечити 

сприяння розумінню змісту, механізмів і можливостей їх ефективної 
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практичної реалізації шляхом створення реального видимого зв’язку 

між громадянством ЄС та цінностями інтеграційного об’єднання, 

передусім, поваги до гідності та прав людини
231

. 

Стосовно практики застосування, то Суд менше застосовував 

положення Хартії ЄС, проголошеної як політичної декларації, до 

вступу в силу Лісабонського договору 2007 р. та набуття нею юридично 

обов’язкової сили, проте у своїх рішеннях цього періоду, як й інші 

інституції ЄС, він неодноразово звертався до змісту її положень. Суд 

уперше застосував Хартію ЄС як джерело первинного права ЄС при 

розгляді справи С-403/09 PPU, Jasna Detiček v. Maurizio Sgueglia
232

, 

поступово збагачуючи власну практику (Joined cases C-92/09 and          

C-93/09 Volker and Markus Schecke GbR (C-92/09) Harmut Eifert (C-

93/09) v. Land Hessen; Case C-571/10 Camberai v. Instituto per l’Edilizia 

della Provincia autonoma di Bolsano; Case C-617/10 Aklagaren Hans 

Akerberg Fransson; Case C-64/16 Associação Sindical dos Juízes 

Portugueses v. Tribunal de Contas
233

; Case C-673/16 Relu Adrian Coman 

and Others v. Inspectoratul General pentru Imigrări and Ministerul 

Afacerilor Interne
234

; Case C-230/17 Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna 

Ravn v. Udlændingestyrelsen
235

; Case C-151/17 Swedish Match AB v. 

Secretary of State for Health
236

; Case C-34/17 Eamonn Donnellan v. The 
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Revenue Commissioners
237

; Case C-652/16 Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova 

and Rauf Emin Ogla Ahmedbekov v. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna 

agentsia za bezhantsite. Request for a preliminary ruling from the 

Administrativen sad Sofia-grad
238

; Case C-684/16 Max-Planck-Gesellschaft 

zur Förderung der Wissenschaften eV v. Tetsuji Shimizu
239

). Він розглядає 

дві основні категорії справ стосовно захисту основоположних прав: 

справи щодо встановлення відповідності нормам Хартії ЄС актів 

держав-членів, спрямованих на імплементацію права ЄС (справи С-

400/10 PPU, J. McB v. L. E. (2010); С-279/09 DEB v. Germany (2010)); 

справи щодо встановлення відповідності актів вторинного права ЄС 

нормам Хартії ЄС (об’єднані справи С-92/09 та С-93/09 Schecke and 

Eifert v. Land Hessen (2010)). Рішенням у цій справі вперше: скасовано 

акт вторинного права ЄС через його невідповідність Хартії ЄС (ст. 7, 8); 

визначено методологію аналізу відповідності останній актів вторинного 

права ЄС; встановлено вищий рівень захисту права на повагу до 

приватного життя, порівняно з ЄКПЛ (ст. 8), що може вплинути на 

розвиток прецедентної практики ЄСПЛ. 

З метою забезпечення належної імплементації положень Хартії ЄС, 

як інноваційного інструмента, Єврокомісією 19 жовтня 2010 р. 

прийнято Стратегію ефективної імплементації Європейським Союзом 

Хартії про основоположні права
240

 задля створення ефективного 

механізму гарантування дотримання положень Хартії ЄС і «культури 

поваги до основоположних прав» інституціями у правотворчому 

процесі ЄС та державами-членами, коли їхня діяльність здійснюється у 

межах сфери дії права ЄС, під час імплементації юридично 

обов’язкових актів ЄС у внутрішній правопорядок. Примітно, як 
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зауважує професор В. І. Муравйов, «автономний характер права ЄС 

позначається на механізмі реалізації його норм у внутрішніх 

правопорядках держав-членів»
241

. У Стратегії Хартія ЄС визнається «… 

інноваційним інструментом, оскільки поєднує в одному тексті всі 

основоположні права, що захищаються в ЄС, детально виписуючи, 

робить їх видимими і передбачуваними»
242

. Понад те, підкреслюється, 

що «Лісабонський договір, визнаючи права, свободи і принципи, 

викладені у Хартії та надаючи їй однакову з установчими договорами 

обов’язкову юридичну силу, запропонував громадянам більш видимі та 

юридично захищені права»
243

. 

Власне, кожна законодавча ініціатива Єврокомісії має пройти 

експертну оцінку щодо її впливу на реалізацію основоположних прав 

відповідно до визначеної нею методології. Остаточний текст актів ЄС, 

які приймаються, Єврокомісія теж перевіряє на відповідність Хартії ЄС, 

сумісність з нею. Пропагуючи «культуру поваги до основоположних 

прав», Єврокомісія має забезпечити її дотримання на всіх етапах 

процедури, починаючи від початкового формування ініціативи / 

пропозиції в її надрах до аналізу впливу та до перевірок правомірності 

остаточного тексту
244

. У цьому контексті вагому роль відіграє наявність 

транспарентного міжінституційного діалогу на основі міжінституційної 

угоди Спільний підхід до оцінювання впливу. Щорічний звіт 

Єврокомісії про практику застосування Хартії ЄС охоплює всі 

основоположні права, підтверджені нею, їх реалізацію за дотримання 

меж компетенції ЄС
245

. 

Єврокомісія у разі порушення державою-членом положень Хартії 

ЄС, коли остання діє у межах сфери дії права ЄС, особливо у процесі 

імплементації норм права ЄС, може звернутися до останньої з 
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умотивованим висновком – вимогою усунення такого порушення, 

попередньо надавши можливість цій державі подати свої заперечення. 

Якщо держава-член проігнорує висновок-вимогу протягом строку, 

встановленого Єврокомісією, вона використовуватиме всі доступні їй 

інструменти для забезпечення дотримання державами-членами 

положень Хартії ЄС, у тім числі звернення з позовом до Суду ЄС про 

невиконання такою державою її обов’язків, що випливають з членства в 

ЄС. 

Хартія ЄС має однакову юридичну силу з установчими договорами, 

не була інкорпорована до їх тексту, тому зміни до неї мають вноситися 

відповідно до процедури, передбаченої ст. 48 ДЄС у редакції 

Лісабонського договору 2007 р., тобто за правилами, встановленими 

для установчих договорів. У такій ситуації виникає необхідність 

внесення змін до п. 1 ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 

р., позаяк у ньому чітко вказана саме адаптована Хартія ЄС як така, що 

має юридично обов’язкову силу
246

. Хартія ЄС, наділена юридично 

обов’язковою силою, стала важливим чинником розбудови 

європейської інтеграції
247

, становлення та розвитку унікальної системи 

захисту прав людини в ЄС. 

Висновки. З набранням чинності Лісабонським договором, Хартія 

ЄС еволюціонувала від політичної декларації до правового інструменту 

європейської інтеграції. Значним поступом у наданні довершеності 

правопорядку інтеграційного об’єднання стало набуття чинності 

Хартією ЄС, яка не була інкорпорована Лісабонським договором 2007 

р. (на відміну від Договору про встановлення Конституції для Європи 

2004 р., який не набув чинності, але зберігає історичне і політичне 

значення) до тексту установчих договорів, але має з ними однакову 

юридичну силу, залишаючись самостійним джерелом первинного права 

ЄС. Визнання Хартії ЄС частиною первинного права ЄС не означає 
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поширення на неї прямої дії, що, разом із приматом права ЄС, є 

засадничим для функціонування інтеграційного правопорядку. 

Хартія ЄС не створює нових прав. Права, свободи і принципи, 

підтверджені нею, існують незалежно, адже ні Хартія ЄС, ні установчі 

договори їх не встановлюють: п. 1 ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського 

договору 2007 р. визнає (англ. recognise), а Хартія ЄС – підтверджує 

(англ. reaffirm). Вона консолідувала гарантовані ЄС основоположні 

права, забезпечивши сприяння розумінню змісту, механізмів і 

можливостей їх ефективної практичної реалізації, у тім числі через 

створення реального, видимого зв’язку між громадянством ЄС та 

цінностями ЄС, основу яких становить повага до прав людини. 

Кожна законодавча ініціатива Єврокомісії має пройти експертну 

оцінку щодо її впливу на реалізацію основоположних прав відповідно 

до визначеної нею методології. Остаточний текст актів ЄС, які 

приймаються, Єврокомісія теж перевіряє на відповідність Хартії ЄС, 

сумісність з нею. Пропагуючи «культуру поваги до основоположних 

прав», Єврокомісія має забезпечити її дотримання на всіх етапах 

процедури. У цьому контексті вагому роль відіграє наявність 

транспарентного міжінституційного діалогу. 

 

3.3 Структурно-змістові особливості Хартії Європейського Союзу  

про основоположні права у контексті її застосування 

 

Хартія ЄС характеризується інклюзивним підходом до правового 

регулювання, вирізняється широкою концепцією основоположних прав, 

поєднаних mutatis mutandis у рамках одного всеохопного документа. 

Вона становить формально самостійний інструмент правового 

регулювання, однак не може бути основою для розширення компетенції 

ЄС, визначеної в установчих договорах. Змістова частина Хартії ЄС, за 

дотримання принципу субсидіарності, переважно відтворює засадничі 

підходи Ради Європи до забезпечення і захисту прав людини, оскільки 

у преамбулі визначено, що вона підтверджує права, які, з-поміж іншого, 

походять зі спільних для держав-членів конституційних традицій та 
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міжнародних зобов’язань, з ЄКПЛ і протоколів до неї, Європейської 

соціальної хартії 1961 р., Європейської соціальної хартії (переглянутої) 

1996 р., а також із судової практики Суду ЄС і ЄСПЛ
248

. 

Хартія ЄС підтвердила і систематизувала основоположні права, 

свободи, принципи правового статусу особи, які були визнані в ДЄС та 

ЄКПЛ, до якої згідно з п. 2 ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського договору 

2007 р. має приєднатися ЄС, що водночас не повинно призвести до 

розширення його компетенції
249

, визначеної в установчих договорах. 

Текст Хартії ЄС поєднує більш широкий каталог гарантованих прав і 

свобод порівняно з ЄКПЛ, закріпивши деякі нові права, зокрема право 

на цілісність особистості (ст. 3), право на належне управління (ст. 41), а 

також конкретизувавши сферу застосування (ст. 51) та уточнивши 

механізми дії (ст. 52) її положень порівняно з Хартією ЄС, 

проголошеною 7 грудня 2000 р. як політичної декларації. 

Зміни, внесені 12 грудня 2007 р. до Хартії ЄС, зокрема, стосувалися 

її ст. 42, якою розширено зміст права громадян ЄС, а також фізичних 

або юридичних осіб, які перебувають під юрисдикцією держави-члена, 

на доступ до документів. Хартія ЄС, проголошена 7 грудня 2000 р., таке 

право надавала лише щодо трьох інституцій: Європарламенту
250

, Ради 

ЄС
251

 та Єврокомісії
252

, натомість адаптована поширює його на всі 

інституції, органи, агенції, служби ЄС
253
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Хартія ЄС складається з преамбули та 54-х статей, розміщених у 

семи розділах. Вона структурована без урахування традиційного поділу 

згідно з концепцією поколінь прав людини, їх розмежування на 

громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні
254

. Її 

відмінною рисою є унікальний, амбіційний та інноваційний спосіб 

класифікації основоположних прав, за основу якої взято не предмет 

суб’єктивного права, а загальнолюдські цінності як система цінностей, 

на захист яких вона спрямована: «Гідність» (ст.ст. 1–5), «Свободи» 

(ст.ст. 6–19), «Рівність» (ст.ст. 20–26), «Солідарність» (ст.ст. 27–38), 

«Громадянство» (ст.ст. 39–46), «Правосуддя» (ст.ст. 47–50). Так, 

цінності, вказані у розділі IV «Солідарність», переважно кореспондують 

соціальним і економічним правам, закріпленим у Європейській 

соціальній хартії (переглянутій) 1996 р., яка відіграла визначальну роль в 

їх змістовому наповненні. Хоч ЄС, на відміну від його держав-членів, не 

приєднався до останньої, вона та практика Європейського комітету з 

соціальних прав як комітету незалежних експертів, що є її контрольним 

механізмом, залишаються важливим джерелом соціальних
255

 і 

економічних стандартів прав людини для ЄС. Понад те, зазначений 

Комітет, коментуючи співвідношення зобов’язань держав у рамках ЄС 

та Ради Європи, неодноразово роз’яснював, що імплементуючи 

положення директив ЄС у внутрішнє право, держави-члени ЄС, які 

водночас є учасницями Європейської соціальної хартії (переглянутої) 

1996 р. мають дотримуватися своїх зобов’язань за цим міжнародно-

правовим актом
256
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Окрім того, права, які традиційно відносять до другого покоління, 

містяться і в інших розділах Хартії ЄС, зокрема у розділі І «Гідність» 

заборонено примусову працю (ст. 5). Розділ ІІ «Свободи» гарантує 

свободу зборів та асоціацій (ст. 12), право на освіту (ст. 14), свободу 

професійної діяльності та право на працю (ст. 15), свободу 

підприємництва (ст. 16), право власності (ст. 17)
257

 тощо. 

Відповідно до п. 1 ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського договору 

2007 р.
258

 та положень Хартії ЄС розрізняють три категорії 

основоположних прав: власне права, свободи і принципи. Поділ на 

права та свободи не передбачає суттєвих правових наслідків, натомість 

важливо відрізняти від них принципи. Роз’ясненнями до Хартії ЄС 

визначено такими, що містять принципи: ст. 25 «Права літніх людей»; 

ст. 26 «Інтеграція людей з обмеженими можливостями»; ст. 27 «Права 

працівників на отримання інформації та консультацій від роботодавця»; 

п. 1, 3 ст. 34 «Соціальне забезпечення та соціальна допомога»; ст. 35 

«Охорона здоров’я»; ст. 36 «Доступ до послуг, що становлять загальний 

економічний інтерес»; ст. 38 «Захист споживачів»
259

. Водночас окремі 

статті Хартії ЄС містять і права, і принципи, до таких належать ст. 23, 

33, 34 та інші. Хартія ЄС не вказує на належність конкретної статті до 

відповідної категорії, а зміст п. 1 ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського 

договору 2007 р. та ст. 52 Хартії ЄС не дають змоги увиразнено 

розмежувати права і принципи, що має негативні наслідки при 

застосуванні її положень
260

. 

Однією з причин появи класифікації на зазначені три категорії 

стало небажання Великобританії включати до тексту Хартії ЄС 

соціальні та економічні права, натомість сформулювавши їх як 

принципи, що не мають чіткого прикладного змісту і слугують 
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імперативними настановами щодо оптимізації системи гарантій 

окремих прав. Вони є чинниками, що мають враховуватися судами при 

тлумаченні правових актів, однак самі по собі не створюють прав, які 

можуть захищатися в судовому порядку. Згідно з п. 5 ст. 52 Хартії ЄС, 

принципи мають зобов’язальний характер, втім підлягають судовому 

захисту тільки якщо закріплені в законодавчих / делегованих актах 

інституцій ЄС або нормативно-правових актах держав-членів, що 

імплементують відповідні норми права ЄС. Таким чином, судовий 

захист основоположних принципів можливий, тільки якщо вони будуть 

закріплені у правових актах ЄС або нормативно-правових актах 

держав-членів. 

Метою запровадження поділу на права, свободи, принципи є 

виокремлення, з одного боку, прав і свобод, що підлягають 

повноцінному судовому захисту, а з іншого – принципів, які можуть 

підлягати судовому захисту лише у певних випадках. З огляду на те, що 

принципи потребують імплементації, посилання у конкретній статті 

Хартії ЄС на імплементаційні заходи, що мають бути здійснені ЄС або 

державами-членами, свідчить про належність такої статті саме до 

принципів. Наразі принципами вважають майже всі положення 

розділу IV «Солідарність» Хартії ЄС
261

. 

У Роз’ясненнях (англ. Explanations) до Хартії ЄС, враховуючи 

розвиток права ЄС, розкривається зміст кожної категорії 

основоположних прав, співвідноситься їх обсяг з відповідниками за 

міжнародно-правовими актами, inter alia ЄКПЛ, аналізується судова 

практика Суду ЄС та ЄСПЛ. Професор Н. Шишкова (Чехія) 

підкреслює, що Роз’яснення розмежовують «…права та принципи. При 

цьому права можуть бути безпосередньо захищені у судовому порядку 

(наприклад, ст. 23 Хартії – рівність жінок і чоловіків), а принципи 

становлять виключно програмні положення, що містять визначення 

цілей, до досягнення яких прагнутиме ЄС. Їх захист у судовому 

порядку можливий тільки у випадку, якщо вони були згодом закріплені 
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у вторинному праві ЄС (наприклад, ст. 25 Хартії – права осіб похилого 

віку)»
262

. Фактично шляхом тлумачення частина положень Хартії ЄС, 

віднесена до категорії принципів (ст. 25, 26, 37), може бути позбавлена 

можливості судового захисту, на відміну від суб’єктивних прав. У 

цьому контексті важливу роль у створенні умов для забезпечення 

дотримання прав і врахування принципів відіграє прийнята 19 жовтня 

2010 р. Єврокомісією Стратегія ефективної імплементації 

Європейським Союзом Хартії про основоположні права, в якій 

наголошується, що діяльність ЄС у сфері основоположних прав не 

обмежується внутрішнім виміром, Хартія ЄС використовується і в 

зовнішній діяльності інтеграційного об’єднання
263

. 

Хартія ЄС має тлумачитися відповідно до загальних положень 

розділу VII, а також Роз’яснень
264

, що вказують на джерела походження 

її положень. Ст.ст. 51–54 Хартії ЄС присвячені конкретизації сфери 

застосування та уточненню механізмів її дії, а також встановлюють 

правила тлумачення змісту відповідних прав і принципів, рівень 

захисту та заборону зловживання правами. Положення Хартії ЄС 

адресовані інституціям, органам, агенціям, службам ЄС та державам-

членам, однак лише коли останні здійснюють діяльність у межах сфери 

дії права ЄС. Усі перелічені мають дотримуватися прав і свобод, 

керуватися принципами, сприяючи їх застосуванню у межах своєї 

компетенції. Будь-які обмеження прав і свобод мають 

запроваджуватися винятково на підставі правових актів, не 

спотворюючи зміст цих прав і свобод. Реалізація прав, підтверджених 

Хартією ЄС, але закріплених в установчих договорах, тобто тих, що 

ґрунтуються на громадянстві ЄС, має відбуватися на умовах та у межах, 

визначених установчими договорами. 
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Роз’яснення до Хартії ЄС є офіційним постатейним коментарем, 

напрацьованим під керівництвом Президії Конвенту на основі його 

повноважень щодо підготовки тексту Хартії ЄС, проголошеної у 2000 р. 

як політичної декларації, викладеним в оновленій версії під 

відповідальність Президії Європейського конвенту під головуванням 

В. Жискар д’Естена, з урахуванням змін, внесених Конвентом до тексту 

Хартії ЄС, зокрема до ст. 51, 52, а також беручи до уваги розвиток 

права ЄС. Роз’яснення не мають юридично обов’язкової сили, 

формально не є джерелом права, втім, слугують цінним засобом 

тлумачення, інструментом інтерпретації, покликаним зробити чіткішим 

і зрозумілішим зміст положень Хартії ЄС, містять керівні принципи 

тлумачення останньої. У Роз’ясненнях висвітлюється зміст кожної 

категорії основоположних прав, співвідноситься їх обсяг з 

відповідниками за міжнародними договорами, насамперед ЄКПЛ, 

аналізується судова практика Суду ЄС та ЄСПЛ. Роз’яснення було 

опубліковано в Official Journal of the European Union
265

 разом з текстом 

Хартії ЄС. 

ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р. фактично 

легалізував рецепцію матеріальних норм ЄКПЛ та прецедентного права 

ЄСПЛ у право ЄС. ЄКПЛ відіграє особливу роль на всіх стадіях 

становлення і розвитку системи захисту прав людини в ЄС, кодифікації 

основоположних прав на рівні ЄС, очевидним є її вплив на зміст Хартії 

ЄС. При викладенні у Хартії ЄС, яка прирівнюється за юридичною 

силою до установчих договорів, прав, що кореспондують гарантованим 

у ЄКПЛ, використовувалися формулювання, які не допускають їх 

різночитання. 

Характерно, що вимогу однаковості розуміння прямо зафіксовано у 

«горизонтальних статтях» Хартії ЄС, зокрема, ст. 52 (п. 3)
266

. Якщо 

основоположні права, підтверджені у Хартії ЄС, кореспондують 
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гарантованим ЄКПЛ, наприклад, заборона рабства і примусової праці 

(ст. 5 Хартії ЄС кореспондує ст. 4 ЄКПЛ), право на свободу та особисту 

недоторканність (ст. 6 Хартії ЄС кореспондує ст. 5 ЄКПЛ), право на 

повагу до приватного і сімейного життя (ст. 7 Хартії ЄС кореспондує 

ст. 8 ЄКПЛ), свободу висловлювань та інформації (ст. 11 Хартії ЄС 

кореспондує ст. 10 ЄКПЛ), то зміст і дія цих прав збігаються з тими, які 

їм надає остання, відповідно до тлумачення ЄСПЛ. Вищеокреслений 

підхід спрямовано на те, щоб уникнути ризику формування подвійних 

стандартів у рамках європейського правового простору. Відтак, 

інтерпретація і застосування норм Хартії ЄС, які кореспондують 

гарантованим ЄКПЛ, мають здійснюватися однаково, згідно з їхнім 

офіційним тлумаченням у практиці ЄСПЛ. Викладене не перешкоджає 

запровадженню у праві ЄС більш високого рівня захисту окремих прав, 

аніж той, що встановлено ЄКПЛ, отже, є підстави очікувати на те, що 

Хартія ЄС потенційно може стати вирішальним чинником, 

інструментом розвитку євроінтеграційних процесів у правозахисній 

сфері
267

. 

З огляду на каталог гарантованих Хартією ЄС прав, передусім у 

соціальній та економічній сферах, вона виявилася надто амбітним 

інструментом правового регулювання. Надання Хартії ЄС юридично 

обов’язкової сили було неоднозначно сприйнято окремими державами-

членами, зокрема Польщею та Великобританією (нині стосовно цієї 

держави це зберігає історичне значення), які домоглися ухвалення 

Протоколу № 30 до Лісабонського договору 2007 р., що містить їхні 

застереження до Хартії ЄС, у такий спосіб пом’якшивши правові 

наслідки її застосування до них. Занепокоєння Польщі та 

Великобританії зумовлені потенційною можливістю Суду ЄС або будь-

якого юрисдикційного органу, в тім числі судового, цих держав 

визнавати положення національних нормативно-правових актів чи дії 

(адміністративну практику / адміністративну діяльність) держав 
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такими, що порушують основоположні права, свободи і принципи, 

підтверджені в Хартії ЄС. Зрештою, у п. 2 ст. 1 Протоколу № 30 

встановлено, що жодне положення розділу IV «Солідарність» Хартії ЄС 

не створює для громадян Польщі та не створювало для громадян 

Великобританії (до її виходу з ЄС) нових прав, які можуть бути 

захищені в судовому порядку в цих державах, тобто не створює прав, 

що підлягатимуть судовому захисту, якщо вони не гарантовані їхнім 

національним законодавством. Набуття чинності Хартією ЄС не 

призвело до розширення юрисдикції Суду ЄС або національних судів 

держав-членів щодо розгляду питань відповідності нормативно-

правових актів і практик основоположним правам. Підтверджуючи 

такий підхід, ст. 1 Протоколу № 30 не має наслідком незастосування 

положень Хартії ЄС до вказаних держав, а встановлює особливості їх 

застосування до них. Водночас вони негативно сприйняли наявність у 

тексті Хартії ЄС відсилань до національного законодавства і 

національної практики. У ст. 2 Протоколу № 30 визначено, що в 

Польщі та Великобританії застосовуватимуться лише норми і практики, 

що стосуються прав або принципів, визнаних у правопорядках 

(законодавстві / практиці) цих держав. 

Чехія під час саміту Євроради 29–30 жовтня 2009 р. домоглася 

поширення дії положень Протоколу № 30 і на неї. Чехія та Польща, 

крім того, заявили декларації (відповідно № 53, 61, 62, що додаються до 

Заключного акта Міжурядової конференції з підготовки Лісабонського 

договору 2007 р.; не є складовою первинного права ЄС, не мають 

юридично обов’язкової сили), які втілюють загальні та індивідуальні 

підходи до застосування до них положень Хартії ЄС. Отже, Суд ЄС при 

тлумаченні останніх неодмінно має враховувати окреслені 

застереження, сформульовані Великобританією (застосовувались щодо 

неї до виходу з ЄС), Польщею і Чехією. 

Сучасна модель захисту основоположних прав у ЄС не обмежує і 

не скасовує прав людини, що ґрунтуються на міжнародних угодах, 

учасниками яких є ЄС та/або держави-члени, і спільних для держав-

членів конституційних традиціях. Положення їхніх конституцій теж 
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зберігають дію в повному обсязі, навіть якщо відповідне право прямо 

не підтверджене Хартією ЄС або гарантоване нею у меншому обсязі. 

Хартія ЄС, на відміну від Конвенції 1950 р.
268

, не передбачає 

створення самостійного контрольного механізму для захисту 

гарантованих нею прав. Якщо фізична / юридична особа вважає, що 

державою порушено її права, закріплені в Конвенції 1950 р. або в 

одному з протоколів до неї, то вона має вичерпати всі національні 

засоби правового захисту з правом оскарження в ЄСПЛ. Якщо ж її 

права порушено інституцією, органом, агенцією, службою ЄС, їх 

посадовими особами, – то вправі відразу звертатися до судових органів 

ЄС з відповідними позовами. При цьому важливо, що фізичні / 

юридичні особи у рамках судової системи ЄС є непривілейованими 

позивачами, на відміну від держав-членів та інституцій ЄС. Участь 

фізичної / юридичної особи у прямих позовах можлива лише у рамках 

позову про анулювання актів, адресатом яких вона є або які 

безпосередньо та індивідуально її заторкують (ст. 263 ДФЄС). Проте 

практика засвідчує складність доведення індивідуального характеру 

регламентів і директив, оскільки вони є актами загальної дії. 

Висновки. Хартія ЄС, на відміну від Конвенції 1950 р., не 

передбачає створення самостійного контрольного механізму для 

захисту підтверджених і гарантованих нею прав. Якщо фізична / 

юридична особа вважає, що державою порушено її права, закріплені в 

Конвенції 1950 р. або в одному з протоколів до неї, то вона має 

вичерпати всі національні засоби правового захисту з правом 

оскарження в ЄСПЛ. Якщо ж її права порушено інституцією, органом, 

агенцією, службою ЄС, їх посадовими особами, – то вправі одразу 

звертатися до судових органів ЄС з відповідними позовами. При цьому 

важливо, що фізичні / юридичні особи у рамках судової системи ЄС є 

непривілейованими позивачами, на відміну від держав-членів та 

інституцій ЄС. Участь фізичної / юридичної особи у прямих позовах 

можлива лише у рамках позову про анулювання актів, адресатом яких 
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вона є або які безпосередньо та індивідуально її заторкують (ст. 263 

ДФЄС). Проте практика засвідчує складність доведення 

індивідуального характеру регламентів і директив, оскільки вони є 

актами загальної дії. 

Практичне застосування положень Хартії ЄС здійснюють Суд ЄС, 

який перебуває у постлісабонському періоді реформування, та 

національні суди держав-членів. Сучасна модель захисту 

основоположних прав у ЄС не убезпечена від конфліктів юрисдикцій і 

правових колізій, втім, вважається потенційно здатною забезпечити 

розвиток інтегрованого підходу до основоположних прав, зміцнити 

механізми співробітництва у межах простору свободи, безпеки та 

правосуддя, сприяючи поглибленню в рамках ЄС правової інтеграції. 

Провідна роль у цьому процесі належатиме практиці застосування 

Судом ЄС Хартії ЄС, яка характеризується інклюзивним підходом до 

правового регулювання, вирізняється широкою концепцією 

основоположних прав, поєднаних mutatis mutandis у рамках одного 

всеохопного документа. Вона становить формально самостійний 

інструмент правового регулювання, однак не може бути основою для 

розширення компетенції ЄС, визначеної в установчих договорах. 

Концептуально положення Хартії ЄС засвідчують її унікальність, 

зумовлену амбітним поєднанням в одному юридично обов’язковому 

акті всіх категорій основоположних прав відповідно до системи 

цінностей, що, inter alia, охоплює: гідність, свободи, рівність, 

солідарність, громадянство, правосуддя. Водночас певна обмеженість 

практичного забезпечення у правовому порядку ЄС окремої категорії – 

основоположних принципів, підтверджених у Хартії ЄС, формує 

асиметрію між формально гарантованими нею основоположними 

правами, свободами, принципами та реальними можливостями їх 

захисту. 
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Висновки до розділу 3 

 

Творці Хартії ЄС, з огляду на сучасні та актуалізовані міжнародно-

правові підходи до забезпечення і захисту прав людини, прагнули 

кодифікувати, за дотримання принципу субсидіарності, мінімальні 

міжнародні стандарти захисту основоположних прав, з одного боку, 

стосовно інституцій, органів, агенцій, служб ЄС, а з іншого – держав-

членів у тих випадках, коли вони здійснюють діяльність у межах сфери 

дії права ЄС. 

З набранням чинності Лісабонським договором, Хартія ЄС 

еволюціонувала від політичної декларації до правового інструменту 

європейської інтеграції. Значним поступом у наданні довершеності 

правопорядку інтеграційного об’єднання стало набуття чинності Хартії 

ЄС, яка не була інкорпорована Лісабонським договором 2007 р. до 

тексту установчих договорів, але має з ними однакову юридичну силу, 

залишаючись самостійним джерелом первинного права ЄС. Визнання 

Хартії ЄС частиною первинного права ЄС не означає поширення на неї 

прямої дії, що, разом із приматом права ЄС, є засадничим для 

функціонування інтеграційного правопорядку. 

Хартія ЄС не створює нових прав. Права, свободи і принципи, 

підтверджені нею, існують незалежно, адже ні Хартія ЄС, ні установчі 

договори їх не встановлюють: п. 1 ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського 

договору 2007 р. визнає (англ. recognise), а Хартія ЄС – підтверджує 

(англ. reaffirm). Вона консолідувала основоположні права, 

забезпечивши сприяння розумінню змісту, механізмів і можливостей їх 

ефективної практичної реалізації, у тім числі через створення 

реального, видимого зв’язку між громадянством ЄС та цінностями ЄС, 

осердям яких є повага до прав людини. 

Практичне застосування положень Хартії ЄС здійснюють Суд ЄС, 

який перебуває у постлісабонському періоді реформування, та 

національні суди держав-членів. Сучасна модель захисту 

основоположних прав у ЄС не убезпечена від конфліктів юрисдикцій і 

правових колізій, втім, вважається потенційно здатною забезпечити 
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розвиток інтегрованого підходу до основоположних прав, зміцнити 

механізми співробітництва у межах простору свободи, безпеки та 

правосуддя, сприяючи поглибленню в рамках ЄС правової інтеграції. 

Провідна роль у цьому процесі належатиме практиці застосування 

Судом ЄС Хартії ЄС, яка характеризується інклюзивним підходом до 

правового регулювання, вирізняється широкою концепцією 

основоположних прав, поєднаних mutatis mutandis у рамках одного 

всеохопного документа. Вона становить формально самостійний 

інструмент правового регулювання, однак не може бути основою для 

розширення компетенції ЄС, визначеної в установчих договорах. 

Концептуально положення Хартії ЄС засвідчують її унікальність, 

зумовлену амбітним поєднанням в одному юридично обов’язковому 

акті всіх категорій основоположних прав відповідно до системи 

цінностей, що, inter alia, охоплює: гідність, свободи, рівність, 

солідарність, громадянство, правосуддя. Водночас певна обмеженість 

можливостей практичного забезпечення в інтеграційному правовому 

порядку окремої категорії – основоположних принципів, підтверджених 

у Хартії ЄС, формує асиметрію між формально закріпленими в ній 

основоположними правами, свободами, принципами та реальними 

можливостями їх захисту. 
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РОЗДІЛ 4 

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З РАДОЮ ЄВРОПИ У СФЕРІ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

4.1 Рецепція матеріальних норм Конвенції про захист прав    

людини та основоположних свобод 1950 р. і прецедентного права 

Європейського суду з прав людини у право Європейського Союзу 

 

Розвиток інтеграційних процесів у Європі зумовив появу нових 

інституційно-правових моделей і форм співробітництва, здатних 

забезпечувати захист основоположних прав на рівні ЄС, що вплинуло 

на утвердження та еволюцію системи захисту прав людини в ЄС
269

, на 

практику застосування в інтеграційному правопорядку підписаної у 

рамках Ради Європи 4 листопада 1950 р. ЄКПЛ. Наявність систем 

захисту прав людини, у тім числі механізмів судового захисту, у рамках 

ЄС та Ради Європи спричинила колізії, пов’язані, зокрема, з різним 

тлумаченням правозахисних норм їхніми судовими органами, що 

актуалізує посилення взаємодії Суду ЄС та ЄСПЛ, підкреслює значення 

рецепції матеріальних норм ЄКПЛ і прецедентного права ЄСПЛ у 

право ЄС. У цьому контексті привертають увагу справи, в яких Суд 

обґрунтовує свої правові позиції положеннями ЄКПЛ (посилання на неї 

стосується і протоколів), а також застосовує практику ЄСПЛ 

(докладніше див. підрозділ 4.3 монографії), адже конвенційні норми 

наповнюються конкретним змістом саме завдяки останньому. 

Примітно, що ЄКПЛ слугує основою європейської системи захисту 

прав людини, характеризується дієвим та ефективним інституційним 

забезпеченням колективних гарантій – договірним контрольним 

механізмом, уособленим ЄСПЛ, який не лише довів доцільність свого 

існування, а й здобув авторитет як гарант дотримання конвенційних 
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норм та їх автентичний інтерпретатор
270

. Норми ЄКПЛ є обов’язковими 

для її договірних сторін у світлі тлумачення ЄСПЛ. «Лише 

ознайомлення з текстом положень Конвенції не дає змоги збагнути 

увесь її сенс»
271

, оскільки ЄКПЛ є «живим інструментом», який має 

тлумачитися крізь призму сучасних реалій. 

Рецепція матеріальних норм ЄКПЛ і прецедентного права ЄСПЛ у 

право ЄС, її вплив на ефективність механізмів судового захисту 

основоположних прав у інтеграційному правопорядку, які є важливими 

чинниками успішності європейської інтеграції, становлять як науковий, 

так і практичний інтерес. У вітчизняній та зарубіжній юридичній науці, 

здебільшого, досліджувалися юрисдикція Суду ЄС, практика ЄСПЛ 

щодо держав-членів ЄС стосовно застосування ними права ЄС на 

національному рівні, варіативність підходів до взаємодії судових 

органів ЄС і Ради Європи. Різні аспекти організаційно-правового 

забезпечення захисту основоположних прав у ЄС є проблематикою, що 

має велике практичне значення для сучасної науки міжнародного та 

європейського права. Рецепція матеріальних норм ЄКПЛ і 

прецедентного права ЄСПЛ у право ЄС, механізми судового захисту 

основоположних прав у ЄС, особливості застосування Судом ЄС 

практики ЄСПЛ є фактично новою сферою для вітчизняної науки 

міжнародного права, а її вивчення має практичний інтерес. 

Дослідження окреслених питань сприятиме розумінню еволюції 

інтеграційних процесів у ЄС, включно у сфері судового захисту 

основоположних прав у ЄС, підходів до застосування Судом ЄС ЄКПЛ 

та практики ЄСПЛ, а також взаємного впливу юриспруденції судових 

органів ЄС і Ради Європи, що має прикладне значення. 

Змістова частина Хартії ЄС має субсидіарний характер щодо 

інструментів Ради Європи, оскільки в преамбулі визначено, що вона 

підтверджує права, які, з-поміж іншого, походять з ЄКПЛ, з 
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Європейської соціальної хартії 1961 р., Європейської соціальної хартії 

(переглянутої) 1996 р., а також з судової практики Суду ЄС та ЄСПЛ. 

За влучним висловлюванням професора В. І. Євінтова, ЄКПЛ та 

юриспруденція ЄСПЛ слугують своєрідними «містками між системами 

захисту прав людини Європейського Союзу і Ради Європи»
272

. 

Хартію ЄС було проголошено 7 грудня 2000 р. у Ніцці як політичну 

декларацію з перспективою надання їй вищої юридичної сили у 

правовій системі ЄС (див. підрозділ 3.1 монографії). Зрештою, Хартія 

ЄС, адаптована 12 грудня 2007 р.
273

 у Страсбурзі, не була 

інкорпорована до тексту установчих договорів. Вона є самостійним 

джерелом первинного права ЄС, що не має прямої дії у внутрішніх 

правопорядках держав-членів. 

Хартія ЄС експліцитно підтвердила та систематизувала 

основоположні права і свободи, а також принципи правового статусу 

особи, що були визнані за громадянами ЄС ДЄС та ЄКПЛ, хоч 

більшість прав і свобод, підтверджених Хартією ЄС, є визнаними за 

кожною особою, яка на законних підставах перебуває на території ЄС 

(його держав – членів), отже, і за громадянами України. Водночас текст 

Хартії ЄС містить більш широкий каталог гарантованих прав і свобод 

порівняно з ЄКПЛ, закріпивши деякі нові права, серед яких право на 

цілісність особистості (ст. 3), право на належне управління (ст. 41), а 

також конкретизувавши порядок застосування (ст. 51) та сферу дії (ст. 

52) її положень, порівняно з Хартією ЄС, проголошеною у 2000 р. як 

політична декларація. З огляду на викладене, проглядається 

інклюзивний підхід до правового регулювання Хартією ЄС, яка 

вирізняється максимально широкою концепцією основоположних прав, 

поєднаних у рамках одного документу. Особливо чутливо, коли йдеться 

про гарантування соціальних
274

 і економічних прав, реалізація яких 

вимагає значних фінансових ресурсів. 
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Вимогу однакового розуміння прямо зафіксовано в 

«горизонтальних статтях» Хартії ЄС, зокрема у п. 3 ст. 52 встановлено: 

якщо основоположні права, закріплені в Хартії ЄС, кореспондують 

гарантованим ЄКПЛ, то зміст і дія цих прав співпадають з тими, які 

надає їм остання, що не перешкоджає впровадженню більш високого 

рівня захисту в праві ЄС
275

. Зрештою, за жодних обставин рівень 

захисту за Хартією ЄС не може бути нижчим гарантованого ЄКПЛ
276

. 

Положення Хартії ЄС здебільшого кореспондують правам, 

гарантованим ЄКПЛ, а зміст і дія перших визначаються не лише 

текстами вказаних актів, а й практикою Суду ЄС та Роз’ясненнями 

(англ. Explanations) до Хартії ЄС. 

Примітно, п. 2 ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського договору 

2007 р.
277

 підтверджено намір ЄС приєднатися до ЄКПЛ, що дасть 

змогу уникнути різного тлумачення Судом ЄС та ЄСПЛ однакових 

норм у сфері прав людини. Строки приєднання ЄС до ЄКПЛ не 

встановлено, лише закріплено, що воно не змінить компетенції ЄС, 

визначеної в ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р. та ДФЄС. 

ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р. фактично легалізував 

рецепцію матеріальних норм ЄКПЛ та прецедентного права ЄСПЛ у 

право ЄС. Основоположні права, як вони гарантовані ЄКПЛ та 

походять зі спільних для держав-членів конституційних традицій, 

входять до змісту права ЄС як загальні принципи (п. 3 ст. 6 ДЄС у 

редакції Лісабонського договору 2007 р.). При викладенні у Хартії ЄС 

прав, що кореспондують зафіксованим у ЄКПЛ, використовувалися 

формулювання, які не допускають їх різночитання. Якщо Хартія ЄС та 

ЄКПЛ закріплюють однакове за змістом право, до прикладу, право на 

життя (ст. 2 Хартії ЄС кореспондує ст. 2 ЄКПЛ); презумпція 

невинуватості та право на захист (ст. 48 Хартії ЄС кореспондує п. 2-3 

ст. 6 ЄКПЛ), то обидва джерела мають застосовуватися теж однаково, 
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відповідно до тлумачення ЄСПЛ, який, застосовуючи доктрину «меж 

свободи розсуду» (англ. margin of appreciation), враховує умови 

розвитку, переоцінку цінностей, нові або особливі обставини. Професор 

Джеремі МакБрайд (Великобританія) вказує на «два доволі складні для 

осягнення аспекти, що характеризують підхід Суду (ЄСПЛ – прим. 

Л. Ф.) до тлумачення Конвенції, пов’язані з обстоюваною ним думкою 

про те, що її текст треба вважати «живим документом» і що важливою є 

основна мета положень, а не їх формальний текст. Ці міркування 

зумовлюють необхідність того, щоб підхід до інтерпретації був 

водночас і динамічним, і цільово зорієнтованим»
278

, телеологічним. 

Застосування норм Хартії ЄС, що кореспондують нормам ЄКПЛ, 

має здійснюватися згідно з їх офіційним тлумаченням у рішеннях 

ЄСПЛ, які «слугують не лише вирішенню справ, які надійшли йому на 

розгляд, а в більш широкому розумінні уточнюють, захищають і 

розвивають норми Конвенції та сприяють таким чином дотриманню 

зобов’язань, які взяли на себе договірні сторони»
279

 (Справа 5310/71, 

Irеland v. United Kingdom (1978), §154). Примітно, що рішення ЄСПЛ 

адресовані не лише сторонам спору, а всім договірним сторонам ЄКПЛ, 

положення якої як колективні гарантії є зобов’язаннями erga omnes 

partes (з лат. усіх сторін). 

При розгляді справ національні суди пов’язані чинними нормами 

права ЄС, які мають примат щодо внутрішнього права держав-членів, а 

деякі з них – пряму дію в їх внутрішніх правопорядках, тобто норми 

права ЄС можуть застосовуватися у національних судах поряд з 

нормами внутрішнього права під час розгляду судових справ. 

Примітно, що переважно національні суди держав-членів, а також 

прирівнені до них органи адміністративної юстиції забезпечують захист 

встановлених у рамках ЄС основоположних прав від будь-яких 

порушень
280

. Національним судам підвідомчі всі категорії справ, за 
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винятком тих, які віднесені до юрисдикції Суду ЄС, що ухвалює 

рішення: у справах за позовами держав-членів, інституцій, фізичних 

або юридичних осіб; у преюдиційному порядку на запит національних 

юрисдикційних органів про тлумачення права ЄС або про дійсність 

актів, прийнятих інституціями тощо. Для забезпечення реалізації норм 

права ЄС велике значення має їх конкретизація та тлумачення, які 

здійснюються як у нормотворчому процесі, так і при застосуванні права 

ЄС
281

. 

Суд є вищим судовим органом ЄС, уповноваженим забезпечувати 

дотримання права при тлумаченні та застосуванні положень установчих 

договорів (п. 1 ст. 19 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р.). 

Він може вирішувати лише питання права, передані йому на розгляд, не 

уповноважений вирішувати питання факту, а також застосовувати 

право до фактів, що належить до компетенції національних судів. 

Стосовно взаємовпливу практики судових органів ЄС та Ради 

Європи, вочевидь аналіз судової практики Суду ЄС (справи 36/75 Rutili, 

44/79 Hauer, 136/79 National Panasonic, 222/84 Johnston та ін.) свідчить, 

що він застосовує матеріальні норми ЄКПЛ, інкорпоровані у 

правопорядок ЄС як загальні принципи права, спільні для 

конституційних традицій держав-членів. Більш того, у рішенні в справі 

136/79 National Panasonic Суд вказав на необхідність виконання 

положень ЄКПЛ. Дещо раніше, у рішенні в справі 36/75 Rutili Суд 

вперше обґрунтував свою правову позицію у спосіб прямого посилання 

на ст.ст. 8, 9, 10 та 11 ЄКПЛ, а також ст. 2 Протоколу № 4 до неї як на 

«систему загальних принципів, яких необхідно дотримуватися у рамках 

правопорядку співтовариств»
282

, що сприяло переосмисленню місця і 

ролі ЄКПЛ у інтеграційному правовому порядку, а згодом визнанню 

ЄСПЛ системи захисту прав людини в ЄС еквівалентною системі, 

сформованій на основі ЄКПЛ. При цьому ЄСПЛ розтлумачив термін 

«еквівалентність» як співставність, а не ідентичність систем захисту 
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прав людини (§165 рішення у справі Bosphorus Airways v. Ireland 

45036/98 від 30 червня 2005 р.)
283

. Власне, рішенням у справі 4/73 Nold 

Суд започаткував звернення до ЄКПЛ, рішенням у справі 36/75 Rutili – 

до її конкретних положень у спосіб прямого посилання, а в рішенні у 

справі 13/94 P v. S and Cornwall County Council вперше прямо послався 

на практику ЄСПЛ. 

З огляду на практику Суду ЄС, можна зробити висновок, що до 

прийняття Лісабонського договору 2007 р., яким адаптованій Хартії ЄС 

надано однакову юридичну силу з установчими договорами, Суд 

регулярно посилався на норми ЄКПЛ та застосовував практику ЄСПЛ 

як джерело її тлумачення. За звичай звернення Суду до практики ЄСПЛ 

обмежувалося посиланням на загальні принципи права, а звернення до 

тлумачення ЄСПЛ відповідного права визначалося як «роз’яснення» 

або як посилання «за аналогією». 

За відсутності у ЄС власного писаного юридично зобов’язуючого 

каталога, «Білля про права», такий підхід Суду визнавався 

прагматичним, однак з набуттям чинності Хартією ЄС ситуація 

змінилася на її користь (об’єднані справи C-92/09 and C-93/09 Volker 

and Markus Schecke GbR (C-92/09) Harmut Eifert (C-93/09) v. Land 

Hessen (2009); С-203/15 та С-698/15 Tele2 Sverige AB and Tom Watson 

(2016); С-404/15 та С-659/15 PPU, Aranyosi and Cáldáraru (2016)). Суд 

ЄС тлумачить і застосовує Хартію ЄС, а норми ЄКПЛ та практика 

ЄСПЛ здебільшого застосовуються Судом як «керівні засади та 

джерело натхнення»
284

. Вони слугують допоміжним інструментом для 

тлумачення положень Хартії ЄС, яка, inter alia, є результатом 

систематизації та кодифікації усталеної судової практики Суду в сфері 

захисту основоположних прав
285

. 

                                                           
283

  Справа 45036/98, Bosphorus Airways v. Ireland [2005] ECHR. URL: https://www.eui.eu/ 

Documents/DepartmentsCentres/AcademyofEuropeanLaw/CourseMaterialsHR/HR2009/DeWet/DeWetBackgroundReadin

gCase3.pdf. 
284

 See: Rosas A. Is the EU a Human Rights Organization? First Annual CLEER Public Lecture. CLEER Working Papers. 

2011/1. Р. 6. URL: http://www.asser.nl/media/1624/cleer-wp-2011-1-rosas.pdf. 
285

 Фалалєєва Л. Г. Рада Європи та Європейський Союз: особливості правового статусу, узгодження стандартів 

правозахисту. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнар. відносини. 2018. 

Вип. 1/2 (47/48). С. 63. 

http://www.asser.nl/media/1624/cleer-wp-2011-1-rosas.pdf


172 

Водночас з’явилася практика обґрунтування ЄСПЛ своїх правових 

позицій у світлі наданого Судом ЄС тлумачення відповідних положень 

Хартії ЄС, яка є більш сучасною, порівняно з ЄКПЛ. При цьому ЄСПЛ 

визнає необхідність зміни практики тлумачення останньої, яка не 

уникла впливу судової практики Суду ЄС, що свідчить про 

конвергентні тенденції права ЄС та права Ради Європи у царині захисту 

прав людини. Отже, поступово викристалізовується взаємовплив 

судової практики юрисдикційних органів ЄС та Ради Європи, а процес 

підготовки приєднання ЄС до ЄКПЛ вочевидь має завершитися 

прийняттям Угоди про приєднання ЄС до Конвенції 1950 р., яка, 

зокрема, чітко і недвозначно регламентуватиме взаємовідносини між 

Судом ЄС та ЄСПЛ. 

Висновки. Положення Хартії ЄС здебільшого кореспондують 

правам, гарантованим ЄКПЛ, а зміст і дія перших визначаються не 

лише текстами вказаних актів, а й практикою Суду ЄС та 

Роз’ясненнями до Хартії ЄС. При викладенні у Хартії ЄС прав, що 

кореспондують зафіксованим у ЄКПЛ, використовувалися 

формулювання, які не допускають їх різночитання. Якщо Хартія ЄС та 

ЄКПЛ закріплюють однакове за змістом право, обидва джерела мають 

застосовуватися теж однаково, відповідно до тлумачення ЄСПЛ, який, 

застосовуючи доктрину «меж свободи розсуду», враховує умови 

розвитку, переоцінку цінностей, нові або особливі обставини. 

Дослідивши особливості механізмів та інструментарію 

застосування ЄКПЛ у інтеграційному правопорядку, можна зробити 

висновок, що ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р. фактично 

легалізував рецепцію матеріальних норм ЄКПЛ і прецедентного права 

ЄСПЛ у право ЄС. Основоположні права, як вони гарантовані ЄКПЛ та 

походять зі спільних для держав-членів конституційних традицій, 

входять до змісту права ЄС як загальні принципи. 

Наявність систем захисту прав людини, у тім числі механізмів 

судового захисту, у рамках ЄС та Ради Європи може спричинити 

колізії, зокрема, пов’язані з різним тлумаченням «праволюдинних» 

норм їхніми судовими органами, що актуалізує посилення взаємодії 
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Суду ЄС та ЄСПЛ, підкреслює значення рецепції матеріальних норм 

ЄКПЛ і прецедентного права ЄСПЛ у право ЄС. 

 

4.2 Перспективи приєднання Європейського Союзу до Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. 

 

Приєднання ЄС до Конвенції 1950 р., inter alia, зумовлене 

актуалізацією запобігання юрисдикційним конфліктам і правовим 

колізіям, різному тлумаченню норм у сфері прав людини судовими 

органами ЄС та Ради Європи, а також поступове формування на основі 

функціонуючих у них систем захисту прав людини, що вирізняються 

гнучким і динамічним характером, загальноєвропейської системи 

захисту прав людини
286

. Важливу роль у цьому процесі відіграватимуть 

правові позиції, стан взаємодії між Судом ЄС та ЄСПЛ. При цьому 

варто враховувати, що всі держави-члени ЄС водночас є державами-

членами Ради Європи і сторонами багатьох її правозахисних 

інструментів, передусім Конвенції 1950 р., Європейської соціальної 

хартії 1961 р., Європейської соціальної хартії (переглянутої) 1996 р., а 

також те, що застосовуючи норми права ЄС, держави-члени мають 

добросовісно виконувати свої міжнародні зобов’язання, взяті у рамках 

Ради Європи, зокрема у сфері захисту прав людини. 

Процес приєднання ЄС до Конвенції 1950 р. та формування його 

правового забезпечення є проблематикою, що має велике практичне 

значення для сучасної науки міжнародного та європейського права, 

вирішенню якої частково присвятили праці вітчизняні та зарубіжні 

вчені, серед яких Р. Арнольд, Е. Арнулл, Дж. де Бурка, В. Буткевич, 

М. Буроменський, В. Денисов, Ф. Манчіні, К. Маргарітіс, О. Мережко, 

М. Микієвич, В. Муравйов, П. Рабінович, Х. Расмуссен, А. Росас, 

П. Свобода, О. Святун, В. Стеглік, Е. Стейн, Дж. Уейлер, О. Гамуляк, 

Н. Шишкова, І. Яковюк. Водночас особливості механізмів та 

інструментарію застосування Конвенції 1950 р. у правопорядку ЄС, 
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перспективи приєднання ЄС до цього міжнародного договору, його 

вплив на розвиток системи захисту прав людини в ЄС є фактично 

новою сферою для вітчизняної науки міжнародного права, а її вивчення 

становить пізнавальний, науковий і практичний інтерес. Тим паче, що 

«приєднання ЄС до Конвенції 1950 обговорюється вже понад 35 

років»
287

. 

Судом європейських співтовариств було надано Висновок 2/94 від 

28 березня 1996 р., в якому він визнав, що Європейське Співтовариство 

не наділене необхідною компетенцією для приєднання до Конвенції 

1950 р. Ще однією перепоною стала відсутність у тексті Конвенції 

1950 р. можливості приєднання до неї міжнародних організацій. З 

набуттям чинності 1 грудня 2009 р. Лісабонським договором та 

1 червня 2010 р. Протоколом № 14 до Конвенції 1950 р. було усунено 

основні перешкоди для приєднання ЄС до останньої. Зрештою, 7 липня 

2010 р. розпочалися офіційні переговори з цього питання, а 5 квітня 

2013 р. було оголошено про завершення роботи над проєктом Угоди 

про приєднання ЄС до Конвенції 1950 р. 

Примітно, що у п. 2 ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського договору 

2007 р. підтверджено намір ЄС приєднатися як колективного учасника 

до ЄКПЛ, враховуючи, що, по-перше, громадяни ЄС повинні мати 

можливість оскаржити до міжнародного юрисдикційного органу акти, 

дії або бездіяльність інституцій, органів, агенцій, служб ЄС, їх 

посадових осіб так само, як вони це роблять у разі невиправданого 

обмеження або порушення їх прав державними органами та їх 

посадовими особами; по-друге, приєднання дасть змогу уникнути 

різного тлумачення Судом ЄС та ЄСПЛ однакових норм у сфері прав 

людини, проте Суд ЄС вже тривалий час застосовує практику ЄСПЛ 

при обґрунтуванні своїх правових позицій
288
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Приєднання до ЄКПЛ дасть змогу уникнути розбіжностей і 

невідповідностей тлумачення однакових норм у сфері прав людини 

Судом ЄС та ЄСПЛ, як офіційним інтерпретатором, юрисдикція якого 

поширюється на всі питання тлумачення і застосування ЄКПЛ і 

протоколів до неї (п. 1 ст. 32 ЄКПЛ). За допомогою динаміко-

еволюційного тлумачення ЄСПЛ наповнює новим змістом норму 

ЄКПЛ, активно впливає на формування сучасних уявлень про права 

людини, їх зміст та обсяг, окреслив чіткі контури громадянських і 

політичних прав людини, можливостей їх обмеження, перетворивши 

ЄКПЛ на «живий інструмент», що тлумачиться крізь призму умов і 

реалій сьогодення. 

Строки приєднання ЄС до ЄКПЛ не встановлено, лише закріплено, 

що воно не змінить компетенції ЄС, визначеної в ДЄС у редакції 

Лісабонського договору 2007 р. та ДФЄС. До підписання та набуття 

чинності нової доопрацьованої Угоди про приєднання Європейського 

Союзу до Європейської конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод
289

, яка враховуватиме Висновок 2/13 Суду від 

18 грудня 2014 р.
290

 щодо відповідності проєкту Угоди цінностям та 

установчим договорам ЄС, індивіди можуть подавати скарги до ЄСПЛ 

винятково на держав-членів, незважаючи на наявність рішення Суду 

ЄС, ухваленого в преюдиційному порядку. Професор Муравйов В. І. 

зауважує, що «заснування Європейського Союзу зумовило появу нових 

механізмів міжнародно-правового регулювання»
291

, а його приєднання 

до ЄКПЛ у спосіб укладення угоди «особливого виду» свідчитиме про 

становлення інноваційної міжнародно-правової форми співробітництва 

між ЄС та Радою Європи
292

. 
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Наразі ЄС не є договірною стороною Конвенції 1950 р., можливість 

його приєднання передбачена Протоколом № 14, втім основоположні 

права, гарантовані нею, інкорпоровано у правопорядок ЄС як загальні 

принципи права, спільні для конституційних традицій держав-членів. 

Примітно, змістова частина Хартії ЄС, за дотримання принципу 

субсидіарності, переважно відтворює засадничі підходи Ради Європи до 

забезпечення і захисту прав людини, оскільки у преамбулі Хартії ЄС 

визначено, що вона підтверджує права, які, з-поміж іншого, походять зі 

спільних для держав-членів конституційних традицій і міжнародних 

зобов’язань, з ЄКПЛ, з Європейської соціальної хартії 1961 р., з 

Європейської соціальної хартії (переглянутої) 1996 р., а також із 

судової практики Суду ЄС та ЄСПЛ
293

. Хартія ЄС характеризується 

інклюзивним підходом до правового регулювання, вирізняється 

широкою концепцією основоположних прав, поєднаних mutatis 

mutandis у рамках одного всеохопного документа. 

Проаналізуємо можливі наслідки приєднання ЄС до Конвенції 

1950 р. У Протоколі № 8 про п. 2 ст. 6 ДЄС щодо приєднання ЄС до 

Конвенції 1950 р., який додається до Лісабонського договору 2007 р., 

вказується на можливість участі ЄС у контрольних органах Конвенції 

1950 р. та необхідність забезпечення правильного визначення 

відповідача (держав-членів та/або ЄС) під час розгляду позовів, 

поданих належним чином третіми країнами або індивідами проти 

держав-членів та/або ЄС (ст. 1 Протоколу № 8)
294

. Приєднання ЄС до 

Конвенції 1950 р. означатиме, що її положення формально стануть 

обов’язковими для ЄС
295

, його інституцій, органів, агенцій, служб та їх 

посадових осіб. Індивіди зможуть звертатися до ЄСПЛ за захистом 

прав, передбачених Конвенцією 1950 р., що були порушені, зокрема, 

внаслідок прийняття правових актів інституціями ЄС або нормативно-
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правових актів державами-членами на виконання ними своїх 

зобов’язань за правом ЄС, у процесі імплементації правових актів ЄС. 

При цьому однією з умов прийнятності такої скарги, згідно з п. 1 ст. 35 

Конвенції 1950 р. щодо вичерпання всіх засобів національного 

правового захисту, буде обов’язковим звернення до Суду за 

відповідним рішенням. До підписання та набуття чинності нової 

доопрацьованої Угоди про приєднання ЄС до Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод
296

, яка враховуватиме Висновок 

2/13 Суду від 18 грудня 2014 р.
297

 щодо відповідності проєкту Угоди 

установчим договорам і цінностям ЄС, можливе подання 

індивідуальних скарг до ЄСПЛ виключно на держав-членів, 

незважаючи на наявність рішення Суду, ухваленого у преюдиційному 

порядку. 

У світлі становлення та еволюції системи захисту прав людини в 

ЄС важливим є осмислення правових позицій Суду ЄС щодо стану 

відповідності проєкту Угоди про приєднання ЄС до Конвенції 1950 р. 

установчим договорам. Правові позиції Суду щодо приєднання ЄС до 

Конвенції 1950 р. викладено у Висновку 2/13 Суду від 18 грудня 2014 р. 

щодо проєкту Угоди про приєднання ЄС до Конвенції 1950 р.
298

, згідно 

з §258 якого останній суперечить п. 2 ст. 6 ДЄС та Протоколу № 8
299

, 

що додається до Лісабонського договору 2007 р. Суд встановив, що 

Угода про приєднання ЄС до Конвенції 1950 р. може негативно 

вплинути на особливості та автономність правопорядку ЄС, оскільки 

він не забезпечує відповідність між ст. 53 Конвенції 1950 р. та ст. 53 

Хартії ЄС, не усуває ризик порушення принципу лояльного 

співробітництва, як загального принципу права ЄС, та не містить 

положень стосовно зв’язку між механізмом, передбаченим Протоколом 
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№ 16 до Конвенції 1950 р., і процедурою преюдиційного запиту, 

встановленою ст. 267 ДФЄС; Угода про приєднання ЄС до Конвенції 

1950 р. вплине на застосування ст. 344 ДФЄС, позаяк вона не виключає 

можливості виникнення спорів між державами-членами або між ними 

та ЄС щодо застосування Конвенції 1950 р. у межах ratione materiae 

права ЄС при розгляді заяв ЄСПЛ; Угода про приєднання ЄС до 

Конвенції 1950 р. не врегульовує функціонування механізму 

«співвідповідача» (англ. co-respondent mechanism) та процедуру 

попереднього залучення Суду, що забезпечило б врахування 

особливостей ЄС та права ЄС; Угода про приєднання ЄС до Конвенції 

1950 р. не враховує особливостей права ЄС щодо оскарження актів, дій 

чи бездіяльності ЄС у сфері Спільної зовнішньої та безпекової політики 

(англ. Common Foreign and Security Policy), а саме вона надає судовому 

органу, у цьому разі ЄСПЛ, що не належить до інституційної системи 

ЄС, виключне право здійснювати судовий контроль за такими актами, 

діями чи бездіяльністю
300

 на предмет їх відповідності стандартам прав 

людини
301

, гарантованим Конвенцією 1950 р. Як відомо, норми 

Конвенції 1950 р. є обов’язковими для її договірних сторін у світлі 

тлумачення ЄСПЛ крізь призму сучасних реалій. 

Зрештою, згодом, після надання Судом висновку про відповідність 

проєкту Угоди установчим договорам ЄС, вказаний акт потребуватиме 

одностайного схвалення Радою ЄС, згоди Європарламенту, а також 

ратифікації усіма державами-членами. 

Висновки. Закріплення приєднання ЄС до Конвенції 1950 р. в 

установчому договорі продемонструвало особливу увагу учасників 

європейської інтеграції до рівня взаємодії систем захисту прав людини, 

сформованих у рамках ЄС та Ради Європи. Важливим є також 

розуміння особливої ролі національних правових традицій держав-

членів у контексті розвитку системи захисту прав людини в ЄС, 

функціонування якої забезпечується Судом ЄС та національними 
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судами, що сприяє співробітництву між ними у сфері захисту 

основоположних прав, а у площині взаємодії з ЄСПЛ уможливлює 

юрисдикційні конфлікти та правові колізії. 

Приєднання до ЄКПЛ дасть змогу уникнути розбіжностей і 

невідповідностей тлумачення однакових норм у сфері прав людини 

Судом ЄС та ЄСПЛ, як офіційним інтерпретатором. За допомогою 

динаміко-еволюційного тлумачення ЄСПЛ наповнює новим змістом 

норму ЄКПЛ, активно впливає на формування сучасних уявлень про 

права людини, їх зміст та обсяг, окреслив чіткі контури громадянських і 

політичних прав людини, можливостей їх обмеження, перетворивши 

ЄКПЛ на «живий інструмент», що тлумачиться крізь призму умов і 

реалій сьогодення. 

Строки приєднання ЄС до ЄКПЛ не встановлено, лише закріплено, 

що воно не змінить компетенції ЄС, визначеної в ДЄС у редакції 

Лісабонського договору 2007 р. та ДФЄС. До підписання та набуття 

чинності нової доопрацьованої Угоди про приєднання ЄС до Конвенції 

1950 р., яка враховуватиме Висновок 2/13 Суду від 18 грудня 2014 р. 

щодо відповідності проєкту Угоди цінностям та установчим договорам 

ЄС, індивіди можуть подавати скарги до ЄСПЛ винятково на держав-

членів, незважаючи на наявність рішення Суду ЄС, ухваленого в 

преюдиційному порядку. 

Цінності та засади міжнародних механізмів захисту прав людини de 

lege lata та de lege ferenda потребують конвергенції в масштабах 

Європи як на стадії правотворчості, так і правозастосування, а 

відкладення приєднання ЄС до Конвенції 1950 р., норми якої 

інкорпоровані у право ЄС як загальні принципи, актуалізує 

необхідність послідовної кристалізації і віднайдення більш гнучких і 

конструктивних підходів до інтенсифікації співробітництва ЄС з Радою 

Європи у цій сфері, до осмислення змісту і можливостей його 

ефективної практичної реалізації. У віддаленій перспективі приєднання 

ЄС до Конвенції 1950 р. можливе sine qua non (лат. як необхідна умова) 

забезпечення прийнятного балансу між правозахисними стандартами 

ЄС і його високоінтегрованим правовим порядком та відповідними 
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стандартами захисту прав людини, гарантованими Конвенцією 1950 р., 

а також практикою їх застосування. Поглиблення взаємодії ЄС з Радою 

Європи у сфері захисту прав людини сприятиме розширенню, 

інтенсифікації та результативності співробітництва між ними, 

координації діяльності, консолідації зусиль задля утвердження на їх 

основі загальноєвропейської системи захисту прав людини в рамках 

європейського правового простору, заснованого на спільних цінностях, 

що стане кульмінацією його розвитку. Конвенція 1950 р. виявилася 

цінним регулятивним орієнтиром не лише для держав, а й ЄС та інших 

суб’єктів міжнародного права. 

 

4.3 Конвергентні тенденції систем захисту прав людини  

Ради Європи та Європейського Союзу 

 

Особливий інтерес становить проблематика оптимізації 

функціонування міжнародних механізмів захисту прав людини на 

основі концептуального осмислення їх правової регламентації та 

практичної реалізації, що є актуальним й для інтеграційного об’єднання 

з огляду на конвергентні тенденції систем захисту прав людини, 

сформованих у рамках Ради Європи та ЄС. 

Європейські співтовариства експліцитно не опікувалися цариною 

захисту прав людини, котра свідомо залишилася поза увагою їх 

установчих договорів та інтеграційних пріоритетів зважаючи на те, що 

на регіональному рівні вона знаходилася у компетенції Ради Європи. 

Укладена в її рамках Конвенція 1950 р. становить стрижень 

європейської системи колективних гарантій захисту прав людини, 

слугує основою європейської системи захисту прав людини, 

характеризується дієвим та ефективним інституційним забезпеченням. 

Конвенція 1950 р. відіграє особливу роль на всіх етапах становлення та 

розвитку системи захисту прав людини в ЄС, перетворившись на 

важливий чинник інтеграційних процесів, що відбуваються в Європі. 

Особливості механізмів та інструментарію застосування Конвенції 

1950 р. в інтеграційному правопорядку, розвиток системи захисту прав 
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людини в ЄС, конвергентні тенденції систем захисту прав людини Ради 

Європи та ЄС є фактично новими напрямами досліджень вітчизняної 

науки міжнародного права, вивчення яких становить не лише 

теоретичний, а й практичний інтерес. Осмислення окреслених питань 

сприятиме розумінню еволюції інтеграційних процесів ЄС у сфері 

захисту основоположних прав та тенденцій розвитку системи захисту 

прав людини в ЄС, перспектив її конвергенції з системою захисту прав 

людини, що діє у рамках Ради Європи. 

Конвенція 1950 р. помітно впливає на тлумачення змісту і практику 

застосування Хартії ЄС. Звісно, поки ЄС не є договірною стороною 

Конвенції 1950 р., отже, формально вона не є джерелом права ЄС, але, 

враховуючи досвід співробітництва держав – членів ЄС у рамках Ради 

Європи, inter alia, її було покладено в основу Хартії ЄС. Очевидним є 

вплив Конвенції 1950 р. на зміст Хартії ЄС, але ще до її прийняття Суд 

застосовував mutatis mutandis практику ЄСПЛ, а дії держав-членів у 

межах сфери дії права ЄС ставали предметом розгляду ЄСПЛ. 

Зрештою, ЄСПЛ визнавав заяви неприйнятними через відсутність у 

нього юрисдикції ratione personae над ЄС, коли предметом розгляду 

мали бути виключно дії ЄС, а не його держав-членів (рішення у справах 

24833/94 Matthews v. the United Kingdom, 73274/01 Connolly v. 15 

Member States of the EU). Водночас ЄСПЛ забезпечував належний 

захист основоположних прав, порушених актами ЄС, через аналіз 

поведінки держав-членів при виконанні ними зобов’язань, що 

ґрунтуються на праві ЄС. Отже, до приєднання ЄС до Конвенції 1950 р. 

порушення ним її положень може аналізуватися ЄСПЛ виключно крізь 

призму аналізу відповідних дій держав – членів ЄС. ЄСПЛ 18 лютого 

1999 р. встановив у §32 рішення у справі 24833/94 Matthews v. the 

United Kingdom, що Конвенція 1950 р. не забороняє передання 

повноважень її державами-учасницями міжнародним організаціям, за 

умови належного забезпечення гарантій захисту прав, передбачених 

Конвенцією 1950 р., тобто держави відповідають за порушення прав 

навіть після передання відповідних повноважень на наднаціональний 
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рівень
302

. Імплементація державою взятих зобов’язань, що ґрунтуються 

на її членстві у міжнародній організації, сама по собі не становить 

порушення норм Конвенції 1950 р., проте ЄСПЛ може відмовитися від 

цієї презумпції, якщо за конкретних обставин справи такі дії держави 

явно порушують права, гарантовані Конвенцією 1950 р. 

З набуттям чинності Лісабонським договором та Хартією ЄС 

більшість справ, у рішеннях щодо яких Суд посилається на положення 

ЄКПЛ та застосовує практику ЄСПЛ, стосуються можливих порушень 

ст. 6 та ст. 8, що передбачають право на справедливий судовий розгляд 

та право на повагу до приватного і сімейного життя. Так, у справі С-

400/10 McB v. L.E. Суд на запит Верховного суду Ірландії ухвалив 

преюдиційний висновок щодо тлумачення Регламенту Ради ЄС 

2201/2003 Про юрисдикцію, визнання і виконання судових рішень у 

сімейних справах та з обов’язків батьків від 27 листопада 2003 р. 

Привертає увагу, що Суд, пославшись на ст. 7 Хартії ЄС, вказав, що 

вона відтворює положення п. 1 ст. 8 ЄКПЛ, отже, тлумачення ст. 7 

Хартії ЄС має бути аналогічним тлумаченню ЄСПЛ п. 1 ст. 8 ЄКПЛ. 

Суд застосував практику ЄСПЛ, згідно з якою національне 

законодавство, положення якого лише матір наділяють правом на 

спільне проживання з дитиною та її виховання, не суперечить ст. 8 

ЄКПЛ, якщо ці положення передбачають можливість набуття такого 

права батьком, який не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, на підставі 

судового рішення. Зрештою, Суд постановив, що розглянуті ним 

положення національного законодавства Ірландії відповідають 

Регламенту Ради ЄС 2201/2003. 

У справі С-279/09 DEB німецька компанія звернулася по правову 

допомогу, але виявилася нездатною відшкодувати судові витрати та 

оплатити послуги адвоката, який представляв її інтереси в суді. 

Німецький суд дійшов висновку, що передбачені національним 

законодавством умови звільнення від відшкодування судових витрат і 

оплати послуг адвоката не дотримані, відтак, немає підстав для 

звільнення компанії від цих виплат. Німецький суд звернувся до Суду з 
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преюдиційним запитом, чи не суперечать встановлені національним 

законодавством умови принципу ефективності права ЄС, згідно з яким 

держави-члени ЄС не мають створювати неможливі або надмірно 

ускладнені умови реалізації прав, гарантованих ЄС. Проаналізувавши 

зміст ст. 47 Хартії ЄС щодо права на ефективний судовий захист та на 

справедливий судовий розгляд, а також роз’яснення до неї, Суд визнав, 

що ця стаття відповідає п. 1 ст. 6 ЄКПЛ, яка передбачає право на 

справедливий судовий розгляд. Суд вивчив практику ЄСПЛ у 

відповідних справах і констатував, що ст. 47 Хартії ЄС має тлумачитися 

як така, яка гарантує включно право на безкоштовну правову допомогу 

в формі звільнення юридичної особи від сплати судових витрат і послуг 

адвоката. Суд підкреслив, що національний суд має оцінити, чи 

відповідають критерії, дотримання яких необхідне для звільнення 

компанії від зазначених виплат, передбачені законодавством 

Німеччини, принципу ефективності судового захисту, й, посилаючись 

на практику ЄСПЛ, вказав критерії, якими при цьому має керуватися 

національний суд. 

Практика застосування Судом ЄС ЄКПЛ засвідчує, що можна 

посилатися на порушення відповідної норми, якщо предметом спору є 

питання, що підпадає під сферу дії права ЄС. Такий висновок Суд 

зробив у рішенні в справі 260/89 Elliniki Radiophonia Tileorassi, 

визнавши у §42, що Суд «не має повноважень досліджувати 

відповідність Конвенції 1950 тих норм національного законодавства, 

які не пов’язані з правом ЄС. Якщо ж мають місце норми національного 

законодавства у межах сфери дії права ЄС, і до Суду направлено запит 

у преюдиційному порядку, він має надати тлумачення, якого потребує 

національний суд, для оцінки того, чи відповідають такі норми 

основоположним правам, дотримання яких забезпечує Суд і які 

випливають з Конвенції 1950»
303

. Крім того, Суд встановив, що право 

ЄС базується не лише на економічному, але й на правовому 

взаємопроникненні держав-членів, відтак, необхідно враховувати 
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принципи і концепції, що діють у їх внутрішньому праві. Водночас 

«національні правила можуть бути розцінені як допустимі відхилення 

від вимог права ЄС лише якщо ці правила не порушують права 

людини»
304

. В рішенні у справі 309/96 Annibaldi Суд поширив свій 

контроль за дотриманням основоположних прав на всі дії держав-

членів у межах сфери дії права ЄС, залишаючи за собою право кожен 

раз визначати, чи підпадають вони під цей критерій. 

У справі 368/95 Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags und vertriebs 

GmbH v. Heinrich Bauer Verlag австрійське видавництво вимагало від 

німецького видавництва припинення розповсюдження на території 

Австрії періодичних видань, виданих у Німеччині, в яких читачам 

пропонувалася участь у конкурсах з можливістю отримання призів. 

Свою вимогу австрійське видавництво обґрунтувало тим, що 

незважаючи на те, що такі періодичні видання дозволені в Німеччині, 

вони заборонені законодавством Австрії. Австрійський суд звернувся 

до Суду з преюдиційним запитом. У рішенні останній вказав, що 

розмаїття друкованих засобів масової інформації є однією з гарантій 

дотримання ст. 10 ЄКПЛ, яка передбачає свободу вираження поглядів, 

що є одним з важливих принципів, включно і права ЄС, а також 

послався на практику ЄСПЛ, зокрема його рішення у справі 

Informationsverein Lentia and others v. Austria від 24 листопада 1993 р., в 

якому констатовано факт порушення ст. 10 ЄКПЛ. 

Іноді Суду доводилося вирішувати питання, пов’язані з 

тлумаченням ЄКПЛ, за відсутності практики ЄСПЛ. У таких випадках 

Суд інтерпретував норми ЄКПЛ самостійно. Примітно, що правові 

позиції Суду з окремих питань згодом не співпадали з позицією ЄСПЛ. 

Вперше така ситуація мала місце у 1980 р. під час розгляду справи 

136/79 National Panasonic. На той час не було рішень ЄСПЛ, в яких 

містилося б тлумачення ст. 8 ЄКПЛ, а саме відповідь на питання, чи 

поширюються її положення на юридичних осіб, відтак Суд самостійно 

її витлумачив, підтвердивши наявність повноважень у Комісії 

європейських співтовариств (нині – Єврокомісія) на проведення 
                                                           
304

 Ibid. 



185 

обшуків у офісах компаній у випадку, якщо є підстави вважати, що 

необхідні документи можуть зникнути, посилаючись на закріплений у 

ст. 8 ЄКПЛ критерій «необхідності для демократичного суспільства». З 

цього питання ЄСПЛ у 1989 р. висловив протилежну позицію у рішенні 

у справі 10461/83 Chappell v. United Kingdom. Визнавши факт 

порушення ст. 8 Конвенції 1950 р., ЄСПЛ встановив, що зв’язок 

обшуку з діловою активністю компанії не є підставою для 

незастосування ст. 8 ЄКПЛ, оскільки вести професійну діяльність особа 

може знаходячись у своєму помешканні, а також може займатися 

іншою діяльністю, що не є професійною, перебуваючи в офісі або 

службовому приміщенні. 

Невдовзі, під час розгляду справи Hoechst AG v. Commission, знову 

поставши перед необхідністю тлумачення ст. 8, Суд не взяв до уваги 

рішення ЄСПЛ у справі Chappell, продовжуючи наполягати на 

висловленій раніше правовій позиції, що сфера дії вказаної статті 

обмежується правом на недоторканність житла фізичної особи. Згодом 

ЄСПЛ неодноразово підтвердив свою правову позицію у рішеннях у 

справах Niemietz v. Germany та Societe Colas Est and Оthers v. France, 

однак у рішенні у справі Limburgse Vinyl Maatschappij NV and Оthers v. 

Commission Суд постановив, що не вбачає підстав для відступу від 

власної усталеної судової практики з цього питання. При цьому в 

окремих випадках, зокрема у рішенні у справі Familiapress, Суд 

обґрунтував правову позицію, посилаючись на практику ЄСПЛ, а не на 

власне рішення у справі Elliniki Radiophonia Tileorassi, у такий спосіб 

змінивши свою правову позицію на протилежну. 

Непоодинокі ситуації, за яких позиції Суду та ЄСПЛ щодо 

тлумачення ЄКПЛ співпадали, при цьому Суд тлумачив її першим. Так, 

у рішенні в справі Orkem v. Commission Суд визнав відсутність 

практики ЄСПЛ щодо тлумачення ст. 6 ЄКПЛ таким чином, що право 

на справедливий судовий розгляд включає право не свідчити проти 

самого себе, проте зробив висновок, що рішення Єврокомісії не 
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відповідає ЄКПЛ
305

. Така правова позиція Суду стосовно тлумачення 

ст. 6 ЄКПЛ була сприйнята ЄСПЛ у рішенні в справі Funke v. France, в 

обґрунтуванні якого він послався, зокрема, на рішення Суду в справі 

Orkem v. Commission. Ухвалюючи рішення у справі Dieter Krombach v. 

Andre Bamberski Суд послався на ст. 6 ЄКПЛ і встановив, що відвід 

адвоката, який представляє інтереси відсутнього на судовому засіданні 

громадянина Krombach, є явним порушенням вказаної статті й 

суперечить публічному порядку держав-членів ЄС
306

. Згодом 

громадянин Krombach звернувся до ЄСПЛ зі скаргою на суд Франції, 

але ЄСПЛ погодився з доводами Суду ЄС у цій справі, констатувавши 

факт порушення ст. 6 ЄКПЛ. 

У рішенні щодо неприйнятності скарги німецької компанії, на яку 

Єврокомісія наклала штраф за порушення норм конкуренційного 

права
307

, було вперше сформульовано концепцію «еквівалентного 

захисту» (справа M & Co. v. Germany (1990) ECHR (Ser. A), §138): 

передання державами прав на рівень міжнародної організації може 

виключати відповідальність цих держав за Конвенцією 1950 р., якщо у 

цій Організації захист прав людини здійснюється на еквівалентному 

рівні. Водночас наголошено, що передання державою своїх прав 

міжнародній організації не означає, що у такий спосіб держави 

звільняються від своїх зобов’язань за Конвенцією 1950 р. щодо 

переданих прав. У рішенні у справі Bosphorus Airways v. Ireland
308

 

45036/98 від 30 червня 2005 р. (турецька авіакомпанія звернулася до 

ЄСПЛ зі скаргою на порушення Ірландією ст. 1 Першого протоколу до 

Конвенції 1950 р.) ЄСПЛ не визнав порушення вказаної статті, 

підкресливши, що звільнення держав від відповідальності у тих сферах, 

що були передані на рівень міжнародної організації, було б несумісним 

з цілями і предметом Конвенції 1950 р., позбавляючи її у такий спосіб 

імперативного характеру та підриваючи ефективність закріплених нею 
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гарантій (§154). ЄСПЛ також підтвердив, що така відповідальність 

може не настати, якщо захист основоположних прав як щодо обсягу 

наданих прав, так і механізмів контролю за їх дотриманням (за умови 

ефективного контролю Судом ЄС; §338 рішення ЄСПЛ у справі M.S.S. 

v. Belgium and Greece від 21 січня 2011 р.), здійснюється у цій 

міжнародній організації на рівні, що є як мінімум еквівалентним 

захисту, передбаченому Конвенцією 1950 р. (§155-157 рішення у справі 

Bosphorus Airways v. Ireland). Зрештою, ЄСПЛ визнав еквівалентність 

захисту основоположних прав у ЄС системі захисту прав людини, 

встановленій Конвенцією 1950 р. (§165), зауваживши, що презумпція 

еквівалентності не є усталеною і підлягатиме розгляду ЄСПЛ за будь-

яких змін у системі захисту прав людини в ЄС. ЄСПЛ може 

відмовитися від застосування цієї презумпції, якщо, проаналізувавши 

фактичні обставини конкретної справи, вважатиме, що у ній захист 

основоположних прав на рівні ЄС був «явно недостатнім», враховуючи 

при цьому особливості інтеграційного правового порядку. Власне, 

практика застосування ЄСПЛ презумпції еквівалентності
309

 є 

свідченням визнання ним дієвості системи захисту прав людини в ЄС, а 

також ефективності контролю Судом, який балансує між необхідністю 

захисту основоположних прав та прагненням зберегти інституційну 

незалежність від ЄСПЛ. 

Юриспруденція Суду ЄС вказує на те, що він наразі віддає переваги 

положенням Хартії ЄС, значно менше застосовує практику ЄСПЛ
310

 та 

посилається, як правило, на ті норми ЄКПЛ, яким кореспондують 

відповідні норми Хартії ЄС, підкреслюючи, що їх тлумачення має 

співпадати. Суд ЄС неодноразово застосовував практику ЄСПЛ, а дії 

держав-членів у межах сфери дії права ЄС ставали предметом розгляду 

ЄСПЛ, який, обґрунтовуючи свої правові позиції, посилається на 

Хартію ЄС, рішення Суду та інші джерела права ЄС. Наведене є 

показовим прикладом взаємного впливу судової практики 

                                                           
309

 Case 13645/05, Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. v. the Netherlands 

[2009] ECHR. 
310

 See: Greer S., Gerards J., Slowe R. Human Rights in the Council of Europe and the European Union: Achievements, 

Trends and Challenges. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. P. 293-294. 



188 

юрисдикційних органів ЄС і Ради Європи, практичної реалізації 

взаємодії Суду ЄС та ЄСПЛ, яка потребує правової регламентації, 

відображаючи динаміку та тенденції розвитку європейської інтеграції у 

широкому загальноєвропейському контексті. 

Висновки. Практика застосування Судом ЄС ЄКПЛ та ЄСПЛ Хартії 

ЄС свідчить про конвергентні тенденції систем захисту прав людини, 

що функціонують у ЄС та Раді Європи, посилення рівня їх взаємодії не 

лише у теоретичному, а й практичному вимірах, що тенденційно сприяє 

поступовому утвердженню загальноєвропейської системи захисту прав 

людини. Між Судом ЄС та ЄСПЛ немає підпорядкування, при цьому 

Суд балансує між необхідністю захисту основоположних прав на рівні 

інтеграційного об’єднання та прагненням зберегти інституційну 

незалежність. Практика застосування Судом ЄС норм ЄКПЛ засвідчує, 

що можна посилатися на порушення відповідної норми, якщо 

предметом спору є питання, що підпадає під сферу дії права ЄС. Суд 

ЄС неодноразово застосовував практику ЄСПЛ, а дії держав-членів у 

межах сфери дії права ЄС ставали предметом розгляду ЄСПЛ, що 

відображає динаміку та тенденції розвитку європейської інтеграції. 

Суд ЄС наразі віддає перевагу положенням Хартії ЄС, значно 

менше застосовує практику ЄСПЛ та посилається, як правило, на ті 

норми ЄКПЛ, яким кореспондують відповідні норми Хартії ЄС, 

підкреслюючи, що їх тлумачення має співпадати. Водночас ЄСПЛ, 

обґрунтовуючи свої правові позиції, посилається на Хартію ЄС, 

рішення Суду та інші джерела права ЄС, що є показовим прикладом 

конвергентних тенденцій систем захисту прав людини, сформованих у 

рамках Ради Європи та ЄС, взаємного впливу судової практики їхніх 

юрисдикційних органів, практичної реалізації взаємодії Суду ЄС та 

ЄСПЛ, яка актуалізує потребу правової регламентації. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Резюмуючи, зауважимо, що ДЄС у редакції Лісабонського 

договору 2007 р. фактично легалізував рецепцію матеріальних норм 
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ЄКПЛ та прецедентного права ЄСПЛ у право ЄС. Між ЄСПЛ і Судом 

ЄС немає підпорядкування, при цьому останній балансує між 

необхідністю захисту основоположних прав на рівні інтеграційного 

об’єднання та прагненням зберегти інституційну незалежність. 

Практика застосування Судом ЄС норм ЄКПЛ вказує на те, що можна 

посилатися на порушення відповідної норми, якщо предметом спору є 

питання, що підпадає під сферу дії права ЄС. Суд ЄС неодноразово 

застосовував практику ЄСПЛ, а дії держав-членів у межах сфери дії 

права ЄС ставали предметом розгляду ЄСПЛ. Практика застосування 

ЄСПЛ Хартії ЄС і Судом ЄС ЄКПЛ свідчить про конвергентні 

тенденції систем захисту прав людини, що функціонують у рамках Ради 

Європи та ЄС, посилення рівня їх взаємодії не лише у теоретичному, а 

й практичному вимірах, що тенденційно сприяє поступовому 

утвердженню загальноєвропейської системи захисту прав людини. 

Основоположні права, як вони гарантовані ЄКПЛ та походять зі 

спільних для держав-членів конституційних традицій, входять до змісту 

права ЄС як загальні принципи. Юриспруденція Суду ЄС вказує на те, 

що він наразі віддає перевагу положенням Хартії ЄС, значно менше 

застосовує практику ЄСПЛ та посилається, як правило, на ті норми 

ЄКПЛ, яким кореспондують відповідні норми Хартії ЄС, підкреслюючи, 

що їх тлумачення має співпадати. Водночас ЄСПЛ, обґрунтовуючи свої 

правові позиції, посилається на Хартію ЄС, рішення Суду та інші 

джерела права ЄС, що є показовим прикладом конвергентних тенденцій 

систем захисту прав людини, сформованих у рамках Ради Європи та ЄС, 

взаємного впливу судової практики їхніх юрисдикційних органів, 

практичної реалізації взаємодії Суду ЄС та ЄСПЛ, яка актуалізує 

потребу правової регламентації, відображаючи динаміку та тенденції 

розвитку європейської інтеграції у широкому загальноєвропейському 

контексті. 

Закріплення приєднання ЄС до Конвенції 1950 р. в установчому 

договорі продемонструвало особливу увагу учасників європейської 

інтеграції до рівня взаємодії систем захисту прав людини, сформованих у 

рамках ЄС та Ради Європи. Важливим є також розуміння особливої ролі 



190 

національних правових традицій держав-членів у контексті розвитку 

системи захисту прав людини в ЄС, функціонування якої забезпечується 

Судом ЄС та національними судами, що сприяє співробітництву між 

ними у сфері захисту основоположних прав, а в площині взаємодії з 

ЄСПЛ уможливлює юрисдикційні конфлікти та правові колізії. У 

перспективі приєднання ЄС до Конвенції 1950 р. можливе на умовах, що 

забезпечуватимуть справедливий баланс між «праволюдинними» 

стандартами ЄС і його високоінтегрованим правовим порядком та 

міжнародними стандартами, гарантованими Конвенцією 1950 р., що у 

поєднанні становлять стрижень європейських правозахисних стандартів. 

Цінності та засади механізмів захисту прав людини de lege lata та de 

lege ferenda потребують конвергенції в масштабах Європи як на стадії 

правотворчості, так і правозастосування, а відстрочення приєднання ЄС 

до Конвенції 1950 р., норми якої інкорпоровані у право ЄС як загальні 

принципи, актуалізує необхідність послідовної кристалізації і 

віднайдення більш гнучких і конструктивних підходів до інтенсифікації 

співробітництва ЄС з Радою Європи у цій царині, до осмислення змісту і 

можливостей його ефективної практичної реалізації з урахуванням 

принципів єдності, неподільності та універсальності прав людини. У 

віддаленій перспективі приєднання ЄС до Конвенції 1950 р. можливе 

sine qua non (лат. як необхідна умова) забезпечення прийнятного балансу 

між правозахисними стандартами ЄС і його високоінтегрованим 

правовим порядком та відповідними стандартами захисту прав людини, 

гарантованими ЄКПЛ, а також практикою їх застосування. Поглиблення 

взаємодії ЄС з Радою Європи у сфері захисту прав людини, сприятиме 

розширенню, інтенсифікації та результативності співробітництва між 

ними, координації діяльності, консолідації зусиль задля утвердження на 

їх основі загальноєвропейської системи захисту прав людини в рамках 

європейського правового простору, заснованого на спільних цінностях, 

що стане кульмінацією його розвитку. ЄКПЛ виявилася цінним 

регулятивним орієнтиром не лише для держав, а й для ЄС та інших 

суб’єктів міжнародного права. 
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РОЗДІЛ 5. 

ЕКСТРАТЕРИТОРІАЛЬНА ДІЯ  

ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО ПРАВ ЛЮДИНИ 
 

5.1 Концептуалізація екстратериторіальності та зобов’язання 

Європейського Союзу в сфері прав людини 
 

УА 2014 р. всебічно і глибинно оновила правові засади регулювання 

відносин між Україною та ЄС, спільний інституційно-правовий 

механізм, інструментарій двостороннього співробітництва, сприяючи 

поглибленню політичної асоціації та посиленню економічної інтеграції 

через закладені у ній: взаємні права; взаємні та односторонні 

зобов’язання (України, зокрема щодо адаптації вітчизняного 

законодавства і практики його застосування до права ЄС, передусім 

acquis); спільні заходи; спеціальні процедури у рамках започаткованих 

інтеграційних процесів. Ключову роль у досягненні результату має 

дотримання поваги до прав людини та основоположних свобод, поваги 

до людської гідності як спільних цінностей (англ. common values), що 

наскрізно пронизують текст і «дух» УА 2014 р., її концептуальні засади, 

преамбулу і сім розділів, присвячених: загальним принципам 

співробітництва; політичному співробітництву та зовнішній і безпековій 

політиці; правосуддю, свободі та безпеці; торгівлі та пов’язаним з нею 

питанням, включаючи Поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі 

(далі – ПВЗВТ); економічному та секторальному співробітництву; 

фінансовому співробітництву та боротьбі з шахрайством; інституційним, 

загальним і прикінцевим положенням. У преамбулі УА 2014 р. ЄС 

визнано євроінтеграційні прагнення України як європейської держави, 

що поділяє спільну історію й спільні цінності з його державами-членами 

і налаштована реалізовувати ці цінності
311

, забезпечуючи повагу до них, 

здійснюючи докорінні перетворення. 
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Водночас у правовому забезпеченні реалізації 

екстратериторіального застосування норм права ЄС у внутрішніх 

правопорядках третіх країн дедалі більш чітко прослідковується 

тенденція зростання кількості міжнародних угод та mutatis mutandis 

актів інституцій ЄС як правових інструментів розширення у 

просторовому вимірі сфери дії права ЄС, спрямованих на те, щоб у 

певних випадках зумовлювати правові наслідки у рамках внутрішніх 

правопорядків третіх країн, мати правовий вплив на них, а також на 

фізичних або юридичних осіб, які знаходяться під юрисдикцією третіх 

країн. Універсальність прав людини вочевидь важлива, втім цього 

недостатньо для обґрунтування екстратериторіального застосування 

прав людини. Крім того, привертають увагу погляди, що 

універсальність прав людини вимагає широкої концепції 

екстратериторіальної юрисдикції, а не пропонованих суперечливих 

доводів на користь альтернативних інтерпретуючих теорій
312

, які не 

вирізняються належною аргументацією, здебільшого обмежуючись 

посиланням на «нав’язування стандартів основоположних прав, 

закріплених у міжнародному договорі, державам, які не є його 

учасницями»
313

. Як зазначає професор міжнародного права Римського 

університету Енцо Канніццаро, основоположні права не передбачають 

вибірковий захист окремих осіб, ratione loci, натомість, зменшення 

необмеженої свободи дій державної влади. Обмеження їх певним 

географічним простором або визначенням умов застосування підриває 

логіку і сам сенс існування сфери основоположних прав
314

. 

Концептуальні підходи до застосування ЄС екстратериторіальних 

правових заходів, аналіз сфер правового регулювання, на які поши-

рюється екстратериторіальна дія норм права ЄС та юриспруденції з 

цих питань судових і квазісудових органів, доктринальні конструкції 
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екстра-територіальності прав людини (англ. extraterritoriality of human 

rights), становлять актуальні малодосліджені проблеми, що мають 

велике теоретико-методологічне та практичне значення для сучасної 

науки міжнародного права, вирішенню якої частково присвятили праці 

вітчизняні вчені, серед яких В. Н. Денисов, О. О. Мережко, 

В. І. Муравйов, С. В. Перемот, С. С. Птуха, К. В. Смирнова, 

Л. Д. Тимченко, Г. О. Христова. Найбільш вагомий внесок у дослід-

ження окресленої проблематики зробив професор В. І. Муравйов, який 

фактично започаткував її вивчення в Україні, присвятивши окремий 

розділ «Особливості екстратериторіальної дії норм права 

Європейського Союзу у внутрішніх правопорядках третіх країн» у 

монографії «Правові засади регулювання економічних відносин 

Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика)» 2002 р. 

Помітний доробок у розвиток напрацювань щодо юрисдикційної 

складової екстратериторіальної дії міжнародного права прав людини 

привнесла Г. О. Христова, яка послідовно, докладно і системно 

проаналізувала доктринальні погляди стосовно екстратериторіальності 

прав людини, а також принципи / тести екстратериторіальної дії 

ЄКПЛ, судову практику ЄСПЛ з цих питань, порівнявши її з 

універсальною та регіональними системами правозахисту в 

монографічному дослідженні «Позитивні зобов’язання держави у 

сфері прав людини: сучасні виклики» 2018 р. 

В Україні є поодинокими не лише монографічні праці, але й загалом 

публікації, сфокусовані чи дотичні до цієї складної та дискусійної 

тематики, однак вона динамічно розвивається в юриспруденції судових і 

квазісудових міжнародних органів, а також упродовж останніх двох 

десятиліть ґрунтовно висвітлюється в іноземній юридичній літературі
315
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з урахуванням: географічного охоплення зобов’язань ЄС у сфері прав 

людини та впливу міжнародних угод ЄС на реалізацію прав людини у 

третіх країнах
316

, екстратериторіальної судової практики Суду ЄС, 

непослідовності екстратериторіальної юриспруденції ЄСПЛ
317

, отже її 

непрогнозованості, що не сприяє підвищенню рівня правової 

визначеності з таких складних питань, які вимагають, inter alia, чіткості 

та зрозумілості. 

Вагомою подією у вітчизняній юридичній науці та значущим 

внеском у розвиток сучасної доктрини міжнародного права став вихід з 

друку Енциклопедії міжнародного права у трьох томах (2014-2019 рр.), 

підготовленої співробітниками Інституту держави і права імені 

В. М. Корецького Національної академії наук України, передусім 

колективом відділу міжнародного права та порівняльного 

правознавства. «Співголови редакційної колегії академік НАН України 

Ю. Шемшученко і професор В. Денисов та відповідальний секретар 

К. Савчук стали її організаторами й ідейними натхненниками. Наукове 

видання має аналітичний характер, є систематизованим зводом знань 

про ключові положення міжнародного публічного права, особливості 

його правової природи та понятійно-категоріального апарату…»
318

. 

Провідні фахівці інших вітчизняних наукових спільнот теж доклали 

чимало зусиль для того, щоб творчий пошук був плідним, 

зорієнтованим на глибинне осмислення і висвітлення особливостей 

теорії та практики міжнародного права і права ЄС, зокрема, їхнього 
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новітнього інструментарію. Таким чином, уперше в історії міжнародно-

правової науки України та на пострадянському просторі побачило світ 

науково-аналітичне видання енциклопедичного рівня як «цілком 

інноваційний проект»
319

, що є втіленням соціологічної методології 

академіка В. М. Корецького, враховує численні соціологічні чинники і 

тенденції
320

, це підкреслює його значення і приваблює увагу не лише 

вітчизняних вчених. 

В Енциклопедії важливе місце відводиться як історичним 

закономірностям розвитку міжнародного права, так і сучасній 

міжнародно-правовій практиці, аналізується актуальне змістовне 

наповнення, inter alia, категорій: екстратериторіальна дія права ЄС
321

 та 

екстратериторіальна юрисдикція
322

, розуміння яких є нормативно не 

визначеним, як наслідок, розпливчатим, занадто далеким від 

однозначності. У доктрині міжнародного права донині немає 

узгодженої позиції з цих питань, однак С. С. Птуха та С. В. Перемот у 

методологічному вимірі вдало всебічно розкрили їх в еволюції 

концептуальних підходів, у ракурсі суперечливих тенденцій розвитку, 

уникаючи поверхневої описовості у конструюванні сенсів. Результати 

цих та інших напрацювань вітчизняних і зарубіжних вчених (серед 

яких: Лоранд Бартельс (L. Bartels), Антал Беркес (A. Berkes), Рамзес 

А. Вессел (Ramses A. Wessel), Клер Геммедж (C. Gammage), Саманта 

Веллуті (S. Velluti), Єва Кассоті (Eva Kassoti), Кетрін Костелло 

(C. Costello), Віолета Морено-Лакс (V. Moreno-Lax), Сара Міллер 

(S. Miller), Седрик Рингерт (C. Ryngaert), Васіліс П. Цевелекос 

(V. P. Tzevelekos), Сандра Хуммельбруннер (S. Hummelbrunner)) 

сприятимуть побудові відносин асоціації з ЄС на паритетних засадах і з 

урахуванням особливостей екстратериторіальної дії права ЄС, сучасних 
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механізмів її реалізації. Відтак, йдеться про винятково важливі та 

цілком реальні проблеми, які, з одного боку, підіймають 

фундаментальні питання, що залишаються невирішеними і спірними, а, 

з іншого – мають правові та політичні наслідки. 

Актуальність проблематики екстратериторіальної дії / застосування 

права ЄС (взаємозамінні терміни; англ. extraterritorial action / application 

of the EU law) у контексті забезпечення дотримання прав людини 

полягає у тому, що, з одного боку, її механізми необхідно враховувати у 

процесі європейської інтеграції та виконання взятих зобов’язань, а, з 

іншого боку – ефективне функціонування інтеграційного правопорядку, 

екстратериторіальне застосування норм права ЄС, унеможливлюється у 

випадку виключення екстратериторіальної юрисдикції держав-членів зі 

сфери дії права ЄС. Загалом екстратериторіальна дія норм права ЄС у 

внутрішніх правопорядках третіх країн, екстратериторіальна 

юрисдикція ЄС, ґрунтується безпосередньо на екстратериторіальній 

юрисдикції його держав-членів
323

. При цьому екстратериторіальна 

юрисдикція держави означає «здійснення…, за певних умов та з 

дотриманням відповідних міжнародно-правових стандартів, юрисдикції 

щодо діянь, майна, осіб або фактів, які цілком чи частково мають місце 

поза межами її території»
324

, але мають певний зв’язок із нею. 

Запропонована С. Перемотом дефініція екстратериторіальної 

юрисдикції збагатила вітчизняну науку міжнародного права, яка 

тривалий час розвивалася не приділяючи належної уваги особливостям 

теорії та практики у цій сфері. Примітно, що поняття 

екстратериторіальності, маючи розгалужені семантичні відтінки, є 

складовою базового термінологічного апарату загальної теорії права та 

розкривається у руслі тематики «дія нормативно-правових актів у часі, 

просторі та за колом осіб»
325

. Екстратериторіальна дія норм права ЄС у 

внутрішніх правопорядках третіх країн віддзеркалює еволюцію та 
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пріоритети правової політики ЄС, основу якої stricto sensu становлять 

цінності ЄС, зокрема принцип поваги до прав людини, що теж дотепер 

не стало предметом комплексного наукового дослідження. 

Сучасна договірна практика між Україною та ЄС підкреслює 

значимість досліджуваної проблематики, осмислення якої сприятиме: 

забезпеченню поваги до прав людини; передбачуваності механізмів 

реалізації політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС; 

зміцненню економічних відносин між сторонами; поступовій 

інтеграції України у внутрішній ринок ЄС та адаптації вітчизняного 

законодавства і практики його застосування до права ЄС. Окрім того, 

необхідно враховувати: національні інтереси; діючі стандарти, 

політики та практики ЄС; особливості функціонування його 

інституційно-правової системи; сучасні підходи до 

екстратериторіальної дії норм права ЄС; еволюцію застосування 

Судом ЄС юрисдикційних моделей. Не менш важливою є обізнаність 

із юридичними тонкощами відповідних правових актів ЄС, а також 

запровадження практики дотримання методів регулювання, 

покладених в основу функціонування інтеграційного об’єднання, в 

основу сформованої в його рамках системи захисту прав людини
326

. 

Привертає увагу й те, що, як зауважує Лоранд Бартельс, формально ЄС 

не пов’язаний жодними багатосторонніми інструментами з прав 

людини, жодною міжнародною угодою про права людини, у тім числі 

ЄКПЛ
327

. Переважно це пояснюється відсутністю в ЄС відповідної 

компетенції. Однак з 2011 р. ЄС є учасником одного 

багатостороннього міжнародного договору в сфері прав людини, 

затвердженого 23 грудня 2010 р. Європарламентом (не ратифікує, а 

дає згоду, затверджує міжнародні угоди), – Конвенції ООН про права 

осіб з інвалідністю (резолюція Генеральної Асамблеї ООН 

А/RES/61/106 від 13 грудня 2006 р.), що є першим міжнародним 
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договором ООН з цих питань, який містить мінімальні стандарти, не 

створюючи нових прав для осіб з обмеженими можливостями.  

Приєднання ЄС до ЄКПЛ, не встановлюючи чітких строків його 

реалізації, передбачено п. 2 ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського 

договору 2007 р. Водночас вивчення екстратериторіальної судової 

практики ЄСПЛ дає змогу зробити висновок, що вона не вирізняється 

послідовністю, отже не сприяє подоланню з окремих питань 

невизначеності, з інших – підвищенню рівня правової визначеності. Як 

наголошує Сара Міллер, ця невизначеність створює подвійний ризик, 

який полягає у тому, що держави або недооцінюватимуть юрисдикцію 

ЄКПЛ і порушуватимуть права людини, які за інших обставин могли б 

бути захищені, або, навпаки, вони переоцінюватимуть охоплення ЄКПЛ 

та утримуватимуться від дій, які мають стратегічно важливе значення. 

За будь-яких обставин, подвійна доктрина ЄСПЛ не дає змоги 

державам-учасницям чітко зважати на юридичну відповідальність, 

пов’язану з конкретними екстратериторіальними діями, на шкоду як 

захисту прав людини, так і безпеці
328

. 

Наведене важливо, зокрема, у сенсі п. 3 ст. 52 Хартії ЄС, яким 

текстуально підкріплено: якщо Хартія містить права, що 

кореспондують правам, гарантованим ЄКПЛ, значення та дія цих прав 

співпадають з тими, що їм надає остання. Зазначене положення не 

перешкоджає наданню праву ЄС більш широкого захисту
329

, порівняно 

з ЄКПЛ, однак, згідно з абзацом другим п. 1 ст. 6 ДЄС у редакції 

Лісабонського договору 2007 р., жодним чином не розширює 

компетенцію ЄС, як вона визначена в установчих договорах. Крім того, 

п. 3 ст. 52 Хартії ЄС створює синергію з ЄКПЛ, отже тлумачення 

положень останньої ЄСПЛ, його судова практика (не вирізняється 

послідовністю щодо екстратериторіальності, тому складна для 

застосування), як правило, беруться до уваги Судом ЄС. Інтеграційне 

об’єднання наразі не є учасником ЄКПЛ, втім така можливість не 
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виключена у майбутньому. Професор Седрик Рингерт підкреслює, що, 

враховуючи компетенцію ЄС, справи про екстратериторіальність, які 

з’являються відповідно до Хартії ЄС можуть значно відрізнятись від 

тих, які виникають згідно з ЄКПЛ, позаяк справи ЄСПЛ донині, 

переважно, стосувались екстратериторіальних військових операцій, які 

здійснювались державами-учасницями ЄКПЛ
330

. Понад те, як 

наголошує Клер Геммедж, з позицій міжнародного права, права 

людини дотепер концептуалізувались як надання прав, обов’язків та 

зобов’язань через державо-орієнтовану реляційну модель
331

. Звісно, 

феноменальність ЄС чітко проявляється і в концептуалізації ним 

основоположних прав, що становлять так зване тверде ядро (англ. hard 

core) прав людини, підтверджених і гарантованих наднаціональним 

об’єднанням, в якому функціонує автономний гомогенний 

інтеграційний правопорядок. 

Аналіз в юридичній площині наявних у зарубіжній спеціальній 

літературі концептуальних підходів до розуміння 

екстратериторіальності прав людини, екстратериторіального 

застосування права ЄС у внутрішніх правопорядках третіх країн, дає 

підстави для висновку: юридичне значення екстратериторіальної дії як 

окремого прояву застосування норм права ЄС, полягає в можливості 

поширення їх дії у сферах, що належать до компетенції ЄС (переважно 

виключної; наданої згідно з установчими договорами), поза його межі, 

тобто держав-членів, на території третіх країн, на фізичних або 

юридичних осіб, які знаходяться під їхньою юрисдикцією, відносини 

(поведінка/практика) за участю яких мають необхідний зв’язок з ЄС: 

здійснювались в його межах чи мають/можуть мати значний фактичний 

вплив на нього, зокрема його внутрішній ринок
332

, основоположні 
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права (щодо захисту споживачів, захисту персональних даних тощо), 

гарантовані ЄС. Водночас залишаються відкритими чимало питань, 

зокрема: чи зобов’язане інтеграційне об’єднання захищати 

основоположні права, гарантовані Хартією ЄС поза територією ЄС
*
, 

якщо так, то в яких випадках і в яких межах? Наведене лиш 

підтверджує слушність висновку Саманти Веллуті та Васіліса 

П. Цевелекоса про те, що «екстратериторіальність є складною і 

багатовимірною правовою проблемою»
333

, отже, й важливість її 

дослідження. 

У цьому контексті на увагу заслуговують не лише діяльність 

інституцій ЄС, передусім Єврокомісії, в окресленій площині та її 

здатність вживати заходів, спрямованих на здійснення 

екстратериторіальної юрисдикції, але й результат цієї діяльності, його 

значення і роль запобіжника можливим порушенням у майбутньому. 

Екстратериторіальна дія норм права ЄС характеризується, як зазначає 

професор В. І. Муравйов, «ситуацією, коли та сама поведінка підпадає 

під дві конкуруючі юрисдикції: з одного боку, цю поведінку регулює 

право ЄС, а, з іншого, внутрішнє право третьої країни. Наслідком 

екстратериторіальної дії норм права ЄС у таких випадках може стати 

негативний вплив на функціонування економічних відносин на 

території третіх країн та на відносини між ЄС і останніми»
334

. Відтак, з 

розвитком економічних відносин між ЄС і третіми країнами, право ЄС 

у певних випадках може поширюватись на треті країни, на фізичних 

або юридичних осіб, які знаходяться під їхньою юрисдикцією, оскільки 

діяльність останніх впливає або може чинити вплив, у тім числі й 

негативний, на внутрішній ринок ЄС
335

, що позначається на 
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ефективності функціонування інтеграційного правопорядку. Потребує 

осмислення й зв’язок між поведінкою, що, inter alia, впливає на 

основоположні права у межах інтеграційного правопорядку та 

екстратериторіальністю норм права ЄС, позаяк інтеграційне об’єднання 

експліцитно гарантує чітко визначений обсяг основоположних прав, які 

становлять осердя прав людини. 

Окрім того, важливо розрізняти основоположні права, які 

встановлюють позитивні зобов’язання, тобто вимагають забезпечення 

дотримання цієї категорії прав, у тім числі запобігання їх порушенню 

третіми особами, та основоположні права, які встановлюють негативні 

зобов’язання, тобто вимагають від адресатів утримуватися від 

необґрунтованого порушення цих прав. Наведене тим паче значимо, 

оскільки дотепер немає цілковитої визначеності стосовно можливості 

екстратериторіального застосування Хартії ЄС, яка не розмежовує 

негативні та позитивні зобов’язання у площині сфери застосування. З 

одного боку, зважаючи на численні змістові особливості Хартії ЄС, й 

практика її застосування може відрізнятись від усталених підходів до 

застосування міжнародних договорів про права людини, з іншого – за 

аналогією з екстратериторіальним застосуванням міжнародних 

договорів про права людини, прийнятним і виправданим видається 

твердження, що, на відміну від позитивних, негативні зобов’язання є 

підстави вважати територіально необмеженими
336

. Переконливим 

прикладом у цьому контексті може слугувати практика запровадження 

ЄС адресних санкцій, спрямованих проти конкретних фізичних осіб, які 

перебувають поза його межами, що засвідчує наявність у ЄС і держав-

членів негативних зобов’язань за Хартією ЄС, включно й в 

екстратериторіальному вимірі. Стосовно позитивних зобов’язань, які не 

виокремлені як такі у Хартії ЄС, забезпечення дотримання 

основоположних прав за територіальним охопленням здійснюється 

залежно від обставин (у випадку, коли ЄС / держави-члени здійснюють 

ефективний контроль над територією). 
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Поза сумнівом, «у сучасному глобалізованому світі правові 

системи держав зазнають постійного взаємовпливу»
337

. Особливу роль 

має екстратериторіальна дія норм права ЄС в умовах глобалізації 

світової економіки, з одного боку, становлячи важливий чинник її 

розвитку, а, з іншого – породжуючи чимало проблем під час 

практичного застосування. Глобалізаційні процеси супроводжуються 

активізацією економічних чинників і взаємозв’язків, взаємовпливом 

правових систем держав, появою нових концептуальних конструкцій, 

але, водночас виникають юрисдикційні конфлікти (англ. conflicts of 

jurisdiction) з третіми країнами, особливо у сфері економічних відносин, 

де кожна держава намагається утвердити якомога більший вплив. 

Скажімо, США використовують як інструмент поширення свого впливу 

на глобальні економічні процеси екстратериторіальне застосування 

норм національного конкуренційного права, корпоративних відносин 

тощо, подекуди не обмежуючи надмірного поширення та 

невиправданого здійснення екстратериторіальної юрисдикції. Як 

доречно наголошує С. Перемот, найбільш експансивні моделі 

здійснення екстратериторіальної юрисдикції дійсно дозволяють досягти 

максимального рівня захисту національних інтересів регулюючої 

держави за рахунок відносно широкого поширення її юрисдикції, 

майже неодмінно зумовлюючи юрисдикційні конфлікти між 

регулюючою державою та державою, що володіє територіальною 

юрисдикцією стосовно відповідної справи
338

. Фактично така усталена 

національна практика пов’язана з прагматичними міркуваннями щодо 

забезпечення дієвого захисту, в умовах економічної глобалізації, все 

більш тісної економічної інтеграції держав, їх внутрішніх національних 

ринків від негативного прямого та значного зовнішнього впливу за 

допомогою найбільш прийнятної, максимально виправданої згідно 

міжнародного права, моделі, стандарту здійснення 

екстратериторіальної юрисдикції. 
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Поширення практики одностороннього і надмірно широкого 

здійснення екстратериторіальної юрисдикції, заохотило Раду ЄС до 

прийняття Регламенту № 2271/96 від 22 листопада 1996 р. про захист 

від наслідків екстратериторіального застосування законодавства, 

прийнятого третьою країною, та дій, що ґрунтуються на ньому чи з 

нього випливають
339

, у такий спосіб ЄС убезпечив себе від зазначених 

практик. У преамбулі Регламенту вказується, що йдеться про випадки 

прийняття третьою країною законів, постанов та інших правових 

інструментів, покликаних регулювати діяльність фізичних і юридичних 

осіб, які знаходяться під юрисдикцією держави-члена (абз. 6), та 

підкреслюється, що екстратериторіальним застосуванням такі правові 

акти порушують міжнародне право і перешкоджають досягненню 

цілей, вказаних у цьому Регламенті (абз. 7). Окрім того, констатується, 

що такі закони, постанови та інші правові інструменти, а також дії, що 

ґрунтуються на них чи з них випливають, впливають або можуть 

вплинути на встановлений правовий порядок і мають несприятливі 

наслідки для інтересів ЄС та інтересів фізичних / юридичних осіб, які 

реалізують права (абз. 8)
340

, гарантовані інтеграційним об’єднанням. 

Примітно, що у судових органів держав, які мають відносини 

асоціації з ЄС, асоційованих партнерів (асоційованого членства, англ. 

associated membership, в ЄС немає), є можливість звернення до Суду ЄС 

за рішенням у преюдиційному порядку задля отримання тлумачення 

положень актів первинного та/або вторинного права ЄС, що означає 

поширення юрисдикції Суду на відносини поза межами ЄС
341

, отже, 

розширення просторової сфери дії права ЄС. Зрештою, ще у 90-х рр. 

ХХ сторіччя було зініційовано інкорпорувати «людський вимір» у 

зовнішні відносини ЄС. Відтоді за рішенням Єврокомісії у договірній 

практиці ЄС започатковано застосування типового положення: 
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включення до міжнародних угод ЄС з третіми країнами вимоги про 

повагу і дотримання демократичних принципів, прав людини, які 

ідентифікуються як суттєві елементи (англ. essential elements), суттєві 

умови укладення міжнародних угод. Критикуючи екстратериторіальні 

зобов’язання ЄС щодо положень про права людини і соціальні норми за 

його угодами про вільну торгівлю, Клер Геммедж визнає: застереження 

про суттєві елементи надійніше, ніж підхід, заснований на «м’якому 

стимулюванні»
342

. Зазвичай такі положення супроводжуються так 

званим застереженням про невиконання, тобто уточненням, що у 

випадку їх порушення будь-яка з договірних сторін може вдатись до 

відповідних заходів, серед яких зупинення чи припинення дії цих угод. 

Наприклад, переглянута угода Ломе ІV 1995 р. передбачала 

застереження про невиконання, яке давало змогу зупинити чи 

припинити її дію у разі порушення прав людини. 

З набуттям чинності 1 грудня 2009 р. Лісабонського договору 

2007 р. такі захисні положення стали засадничими у зовнішньому 

вимірі діяльності ЄС, заохотивши Раду ЄС до прийняття 19 травня 

2014 р. Висновків про правозахисний підхід до співробітництва з метою 

розвитку, що охоплює всі права людини. Водночас обов’язок 

Єврокомісії полягає в тому, що під час переговорного процесу з 

приводу укладення міжнародної угоди, вона має провести попередню 

оцінку впливу (англ. Impact Assessment) цієї угоди на права людини. 

«Найбільш надійний спосіб зробити це ефективно – провести оцінку 

впливу на права людини на етапі підготовки…»
343

 міжнародної угоди, 

до її укладення, а не після набуття чинності (§24 Рішення 

Європейського омбудсмана у справі 1409/2014/MHZ про те, що 

Європейська Комісія не провела попередню оцінку впливу на права 

людини угоди про вільну торгівлю ЄС-В’єтнам). Вочевидь вимога 

здійснення оцінки впливу на права людини застосовується незалежно 

від дати початку переговорів, позаяк мета цієї оцінки полягає в тому, 
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щоб гарантувати, що конкретна міжнародна угода не призведе до 

невиконання тих чи інших зобов’язань у сфері прав людини. ЄС, 

насамперед згідно з ДЄС, зобов’язаний гарантувати, що його дії не 

сприятимуть порушенню прав людини поза його межами, отже, 

укладення ним міжнародних угод теж підпадає під це зобов’язання, яке, 

на переконання Сандри Хуммельбруннер, «має конституційне 

значення»
344

. 

Важливим у цьому контексті є дотримання, передусім, основних 

принципів і норм міжнародного права, установчих договорів і Хартії 

ЄС, Стратегічних рамок ЄС у сфері прав людини та демократії, Плану 

дій ЄС у сфері прав людини та демократії від 25 червня 2012 р., яким, 

власне, Єврокомісію визначено відповідальною за включення прав 

людини до всіх оцінок впливу, тобто законодавчих і незаконодавчих 

ініціатив, виконавчих заходів і торговельних угод, які мають значні 

економічні, соціальні та екологічні наслідки
345

 (п. 1). Чільне місце 

також мають Керівні принципи аналізу впливу на права людини під час 

оцінки впливу ініціатив у сфері торговельної політики, прийняті 

Єврокомісією у липні 2015 р., які містять чіткі рекомендації для 

здійснення всеохопної і заснованої на фактичних даних оцінки впливу. 

Акцентується, що оцінка впливу на права людини має: по-перше, 

підтверджувати наявність проблеми; по-друге, визначати її основні 

причини; по-третє, оцінювати необхідність дій ЄС; по-четверте, 

аналізувати переваги і недоліки раніше ухвалених рішень. Привертають 

увагу особливості, притаманні інструменту попередньої оцінки впливу 

на права людини. Остання повинна давати змогу надавати 

рекомендації, щоб максимізувати вигоди від запланованих результатів 

міжнародної угоди, а також запобігти і мінімізувати її потенційно 

негативний вплив. Аналіз має враховувати наявні правові засади 

регулювання та внутрішню політику ЄС і країн-партнерів, а також їхню 
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здатність пом’якшувати / посилювати вплив конкретної ініціативи 

торговельної політики. Загалом нинішня практика Єврокомісії полягає 

у систематичному здійсненні оцінки впливу на права людини. 

З огляду на вищевикладене, Європейський омбудсман 

небезпідставно визнає, що «оцінка впливу на права людини – це не збір 

даних чи відповідь на заперечення громадськості, а, радше, аналітичний 

інструмент для демонстрації того, що всі необхідні чинники та 

обставини було взято до уваги під час розробки політики. Інструмент 

оцінки впливу на права людини визначає джерела ризиків і впливу на 

права людини…»
346

 у сферах, що стосуються відповідної міжнародної 

угоди на кожному етапі її імплементації. Роль цього інструменту, 

передусім, превентивна, позаяк виявивши негативні впливи необхідно 

або внести зміни до узгоджених положень, або прийняти рішення про 

пом’якшуючі заходи до укладення міжнародної угоди
347

 (§25). З 

практичної точки зору, вважає професор Седрик Рингерт, ЄС має 

здійснювати попередню оцінку впливу на права людини, тобто під час 

підготовки міжнародної угоди, і бажано також ex-post, на етапі її 

імплементації
348

. Вочевидь «ex-post оцінка впливу на права людини»
349

 

(§18) теж властива практиці Єврокомісії, забезпечуючи позитивний 

вплив відповідної міжнародної угоди на права людини і даючи змогу 

усунути / пом’якшити негативні впливи. Проте, звісно, ex-post оцінка 

впливу не може замінити інструменту попередньої оцінки впливу на 

права людини, оскільки остання має як прогностичне значення, так і 

скерована на запобігання/усунення негативних наслідків для прав 

людини. 

Обов’язок здійснення оцінки впливу на права людини корелюється 

з обов’язком проявляти належну обачність (англ. due diligence), що 

полягає у необхідності вивчення, в окремих випадках комплексної 
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перевірки, врахування ситуації з правами людини на території 

договірної держави та повного і безстороннього встановлення 

потенційних впливів конкретної міжнародної угоди на права людини на 

території цієї держави, щоб гарантувати, що дії ЄС, зокрема укладення 

цієї угоди, не призведуть до порушення прав людини поза межами ЄС, 

не матимуть негативного впливу на користування правами людини. 

Особливість, порівняно з обов’язком здійснення оцінки впливу на права 

людини, зводиться до того, що концепція/стандарт належної обачності 

пов’язаний з наявністю конкретних занепокоєнь стосовно ситуації з 

правами людини на території договірної держави, тобто для проведення 

такої перевірки мають бути відповідні підстави. Вочевидь йдеться про 

процесуальний обов’язок ЄС, недотримання якого можна кваліфікувати 

як явну помилку оцінки, що потенційно може призвести до анулювання 

відповідної міжнародної угоди. Наголошуючи на надто абстрактному 

рівні цього підходу, Сандра Хуммельбруннер підсумовує: «як наслідок, 

Союз, як і раніше, «в односторонньому порядку» нав’язуватиме свої 

стандарти прав людини іншій державі»
350

, хоч автор і визнає наявність 

вагомих причин, що виправдовують належну обачність
351

, ідея якої 

полягає у спонуканні третіх країн дотримуватись своїх зобов’язань у 

сфері прав людини, у прагненні ЄС забезпечити їх дотримання
352

 

відповідною державою. 

Моніторинг дотримання країною-партнером положення про права 

людини, закріпленого у міжнародній угоді ЄС, слугує одним з проявів 

реалізації ним політики обумовленості (англ. conditionality). Остання 

належить до інструментів, запроваджених у рамках Європейської 

політики сусідства як однієї зі сфер зовнішньої діяльності 

інтеграційного об’єднання, спрямованої на створення умов для безпеки, 

стабільності та добробуту в сусідстві, заснованих на спільних 

цінностях, принципах поглибленого співробітництва і довготривалому 
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характері відносин
353

. Йдеться про взаємопов’язаність політичних умов, 

правових вимог, економічних стимулів, а також значення рівня їхньої 

привабливості, гнучкості підходів, дієвості інструментів примусу та 

оптимізації наявних стимулів, для забезпечення ефективності. 

УА 2014 р. у цьому сенсі не є винятком, вона теж містить клаузулу, 

що передбачає можливість застосування відповідних заходів, серед 

яких можливість зупинення чи припинення її дії, якщо інша сторона не 

виконує свої зобов’язання за нею, які слугують суттєвими умовами. У 

цій площині привертають увагу суттєві елементи УА 2014 р., 

складовою яких визначено повагу до демократичних принципів, прав 

людини та основоположних свобод, повагу до принципу верховенства 

права, які мають формувати основу внутрішньої і зовнішньої політики 

Договірних Сторін
354

 (ст. 2 УА 2014 р.). Таким чином, сфера 

застосування цих положень потенційно може підпадати під 

екстратериторіальну дію права ЄС. 

Висновки. Укладення УА 2014 р. започаткувало новітню генерацію 

базових угод з країнами Східного партнерства, новий інституційно-

правовий механізм двосторонніх особливих взаємин, заснованих на 

спільних цінностях, що пронизують усі складові УА 2014 р., 

становлячи її найбільш суттєвий елемент, а також забезпечило 

удосконалення наявних і запровадження нових вимірів інтеграційної 

взаємодії, засвідчуючи підвищення ступеня правової інтеграції та 

визначаючи механізми її досягнення. Ефективність виконання УА 

2014 р. і забезпечення дотримання поваги до прав людини, вочевидь 

залежатиме від того, наскільки результативно Україна здійснюватиме 

системні внутрішні перетворення і використовуватиме увесь наявний 

інструментарій, усі механізми співробітництва з ЄС, включно 

багатосторонні, що функціонують у рамках Східного партнерства та 
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впливають на розвиток євроінтеграційних процесів. Викладене має 

прикладне значення для поглиблення політичної асоціації та посилення 

економічної інтеграції, підвищення ефективності й пришвидшення 

зорієнтованого на результат практичного співробітництва України з ЄС 

на основі суттєвих елементів УА 2014 р. щодо забезпечення поваги до 

базових принципів і спільних цінностей, які мають становити засади 

внутрішньої і зовнішньої політики України та ЄС, їхніх особливих 

взаємин, практики інтеграційної взаємодії. 

Аналіз в юридичній площині наявних у зарубіжній спеціальній 

літературі концептуальних підходів до розуміння екстра-

територіальності прав людини, екстратериторіального застосування 

права ЄС у внутрішніх правопорядках третіх країн, дає підстави для 

висновку: юридичне значення екстратериторіальної дії як окремого 

прояву застосування норм права ЄС, полягає в можливості поширення 

їх дії у сферах, що належать до компетенції ЄС (переважно виключної; 

наданої згідно з установчими договорами), поза його межі, тобто 

держав-членів, на території третіх країн, на фізичних або юридичних 

осіб, які знаходяться під їхньою юрисдикцією, відносини (поведінка / 

практика) за участю яких мають необхідний зв’язок з ЄС: 

здійснювались в його межах чи мають / можуть мати значний 

фактичний вплив на нього, зокрема його внутрішній ринок, 

основоположні права (щодо захисту споживачів, захисту персональних 

даних тощо), гарантовані ЄС. Викладене свідчить про багатогранність 

окресленої проблематики, складність концептуалізації 

екстратериторіальності прав людини, неоднозначність бачення і 

сприйняття останньої як у міжнародному праві, так і в правовому 

порядку ЄС. 
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5.2 Права людини як стрижень зовнішньої діяльності 

Європейського Союзу та концепція екстратериторіальних 

зобов’язань 

 

Права людини послідовно утверджуються як стрижень відносин ЄС 

з іншими суб’єктами міжнародного права, з усіма третіми країнами, у 

тім числі стратегічними партнерами. Осмислюючи екстратериторіальне 

застосування прав людини і межі компетенції ЄС, вчені, серед яких 

Лоранд Бартельс, Клер Геммедж, поділяють загальний висновок, що 

«права людини не належать до виключної компетенції ЄС»
355

, звісно, 

це підтверджується практикою. Водночас Саманта Веллуті та Васіліс 

П. Цевелекос зазначають, що «ЄС не наділений спільною компетенцією 

(англ. general competence) у сфері прав людини, тобто наданою 

компетенцією (англ. conferred competence) за змістом статті 5 (1) та (2) 

ДЄС»
356

 у редакції Лісабонського договору 2007 р., однак він має 

відповідні зобов’язання щодо захисту основоположних прав, свобод і, у 

визначених випадках, принципів, викладених у Хартії ЄС. Привертає 

увагу, що в установчих договорах ЄС спільна компетенція (англ. shared 

competence) позначена саме цим терміном, який вжито у ст. 4 ДФЄС
357

, 

що розкриває змістове наповнення спільної з державами-членами 

компетенції ЄС
358

, відповідно до принципу наданої компетенції, який 

держави-члени зреалізували в установчих договорах задля досягнення 

встановлених ними цілей. 

Згідно з положенням п. 2 (b) ст. 21 ДЄС у редакції Лісабонського 

договору 2007 р. однією з цілей зовнішньої діяльності ЄС є 

«консолідація і підтримка демократії, верховенства права, прав людини 
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і принципів міжнародного права»
359

, а в п. 5 ст. 3 цього Договору 

вказується, що у міжнародних відносинах ЄС заохочує до «… захисту 

прав людини, у тім числі прав дитини, а також неухильного дотримання 

і розвитку міжнародного права, особливо дотримання принципів 

Статуту Організації Об’єднаних Націй»
360

. Загалом зовнішня діяльність 

ЄС здійснюється керуючись принципами, покладеними в основу його 

заснування, розвитку і розширення, які він прагне заохочувати: 

демократія, верховенство права, універсальність і неподільність прав 

людини та основоположних свобод, повага до людської гідності, 

принципи рівності та солідарності, дотримання принципів Статуту 

ООН і міжнародного права (п. 1 ст. 21 ДЄС). У контексті викладеного 

заслуговують на увагу доктринальні погляди, що, зважаючи на 

лінгвістичну конструкцію, п. 5 ст. 3 та п. 1 ст. 21 ДЄС слугують для 

обмеження зовнішньої діяльності ЄС щодо третіх країн, а п. 3 ст. 21 

ДЄС є «нормативно сильнішим» (англ. «normatively stronger») за п. 5 

ст. 3, оскільки перший також стосується «зовнішніх аспектів 

внутрішньої політики ЄС»
361

. Таким чином, у ст. 21 та п. 5 ст. 3 ДЄС 

йдеться про права людини як належні до принципів зовнішньої 

діяльності інтеграційного об’єднання, що дало підстави вбачати в 

ньому світового поборника прав людини, зокрема у прийнятих Радою 

ЄС 25 червня 2012 р. Стратегічних рамках ЄС у сфері прав людини та 

демократії, Плані дій ЄС у сфері прав людини та демократії
362

, 

схваленому на виконання Стратегічних рамок з метою забезпечення 

гнучкого реагування на мінливі реалії, на нові виклики. 

У Стратегічних рамках заохочується універсальний підхід до прав 

людини, які визнаються універсально застосовуваними правовими 

нормами, а принципи поваги до прав людини, демократії та 

                                                           
359

 Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. 

Official Journal of the European Union. C 202/01. Vol. 59. 7 June 2016. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN. 
360

 Ibid. 
361

 See: Gammage C. Op. cit. Р. 4. 
362

 Council of the European Union, Document 11855/12, 25 June 2012. The EU Strategic Framework on Human Rights 

and Democracy. The EU Action Plan on Human Rights and Democracy. 29 р. URL: https://data.consilium.europa.eu/ 

doc/document/ST-11855-2012-INIT/en/pdf. 



212 

верховенства права
363

 – покладеними в основу всіх аспектів 

внутрішньої і зовнішньої політики ЄС. При цьому наголошується, що 

демократичне суспільство засновується на правах людини та 

верховенстві права
364

, тобто акцентується увага на взаємопов’язаності 

вищеназваних базових принципів ЄС, його фундаментальних 

цінностей. Рада ЄС відзначила також роль Спільного комюніке 

Єврокомісії та Верховного представника ЄС із закордонних справ і 

безпекової політики «Права людини та демократія в основі зовнішньої 

діяльності ЄС – на шляху до більш ефективного підходу», в якому 

оцінюється вплив політики на сьогодення і пропонуються подальші 

кроки у напрямі реалізації зазначених цілей за допомогою зовнішньої 

діяльності
365

. Не менш важливим є положення, що передбачає спільну 

відповідальність ЄС та його держав-членів за заохочення забезпечення 

дотримання прав людини і демократії поза межами їхніх кордонів
366

, 

інтегруючи (англ. integrate) заохочення прав людини та торгівлю, 

інвестиції, технології, телекомунікації, Інтернет, енергетику, екологію, 

корпоративну соціальну відповідальність, політику розвитку, Спільну 

безпекову та оборонну політику, зовнішні виміри зайнятості, соціальної 

політики, простору свободи, безпеки та правосуддя, включно й 

антитерористичну політику
367

. З цією метою ЄС активізує зусилля в 

усіх сферах зовнішньої діяльності, удосконалюючи свої можливості та 

механізми задля раннього попередження і запобігання кризам, які 

можуть призвести до порушення прав людини. Співробітничаючи з 

метою розвитку, підхід, заснований на правах людини, 

використовуватиметься задля забезпечення активізації зусиль ЄС у 

напрямі надання допомоги країнам-партнерам, сприяючи, у такий 

спосіб, реалізації ними міжнародних зобов’язань з прав людини
368

. 
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Наведене підкреслює значення зміцнення співробітництва ЄС з 

країнами-партнерами, громадянським суспільством, міжнародними 

організаціями, зокрема Радою Європи, ОБСЄ, Африканським Союзом, 

Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), Організацією 

американських держав, Лігою арабських держав, Організацією 

ісламського співробітництва, Форумом тихоокеанських островів з 

метою заохочення консолідації регіональних правозахисних 

механізмів
369

. Варто також враховувати, що ЄС систематично розвиває 

партнерські відносини з ООН, керуючись у діяльності, inter alia, 

Пріоритетами стратегічного партнерства Організації Об’єднаних Націй 

та Європейського Союзу в сфері операцій з підтримання миру і 

врегулювання криз на 2019-2021 рр. Примітно, що Делегація ЄС у Нью-

Йорку має розширений статус спостерігача при ООН, репрезентуючи 

спільні позиції держав-членів. 

У доктрині теж активно розвиваються гнучкі підходи, пов’язані з 

баченням ЄС у ролі світового поборника прав людини
370

. Зрештою, 

права людини становлять не лише важливу складову досягнення 

збалансованості, а фундаментальну основу, стрижень узгодженості 

зовнішньої діяльності ЄС, забезпечення дотримання базових принципів 

і спільних цінностей, серед яких повага до прав людини посідає чільне 

місце. Вочевидь, зауважує професор Енцо Канніццаро, прагнення ЄС як 

світового поборника прав людини обмежується вузькими рамками 

принципу наданих повноважень
371

. В установчих договорах 

підкреслюється, що ЄС досягає своїх цілей належними засобами у 

межах компетенції, наданої йому державами-членами у цих договорах 

(п. 6 ст. 3 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р.), а також, що 

«Союз піклується про узгодженість між різними напрямами своєї 

політики і діяльності з урахуванням усієї сукупності своїх цілей та 
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відповідно до принципу наданої компетенції»
372

 (ст. 7 ДФЄС). Отже, 

дотримання принципу узгодженості у зовнішній діяльності ЄС, має 

важливе значення за позитивної відповіді на запитання, чи можуть мати 

/ мають його зобов’язання у сфері прав людини екстратериторіальне 

застосування. Як стверджує професор Седрик Рингерт, превалює 

простий стандарт, заснований на компетенції: реалізуючи 

повноваження, ЄС має обов’язки у сфері прав людини перед особами, 

постраждалими від неналежного врядування, незалежно від 

місцезнаходження цих осіб
373

. Водночас Європейський омбудсман 

вказує на те, що «…належне врядування означає, передовсім, 

дотримання і повагу до основоположних прав. Фактично, там, де немає 

поваги до основоположних прав, не може бути належного врядування. 

Відповідно, інституції та органи ЄС завжди повинні дотримуватись 

основоположних прав і враховувати можливий вплив своєї діяльності 

на основоположні права. Це стосується й… переговорів щодо 

міжнародних договорів. Виконавчий орган ЄС має не лише 

відстежувати відповідність проєктів угод наявним зобов’язанням у 

сфері прав людини та не зниження ними стандартів захисту прав 

людини, але також має прагнути до заохочення прав людини у країнах-

партнерах»
374

 (§10). Зрештою, у зовнішньому вимірі, у зовнішній 

діяльності, ЄС зобов’язаний дотримуватись прав людини як це 

передбачено наведеними вище положеннями установчих договорів, 

загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, inter 

alia нормами міжнародного звичаєвого права. 

Вочевидь екстратериторіальні зобов’язання ЄС у сфері прав 

людини передусім виводяться з Хартії ЄС як новітнього каталогу, що 

містить систематизований перелік підтверджених основоположних 

прав, гарантованих інтеграційним об’єднанням. Хартія ЄС явно 
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замовчує територіальне застосування та сферу юрисдикції, це може 

створити можливості для розширення її географічного охоплення
375

. 

Власне, автор визнає, що ст. 51 Хартії ЄС експліцитно присвячено 

сфері застосування, однак її висвітлено у площині більше 

функціональній, ніж територіальній
376

, позаяк положення Хартії «за 

дотримання принципу субсидіарності адресуються інституціям, 

органам, агенціям і службам Союзу; … і державам-членам, але лише 

тоді, коли держави-члени застосовують право ЄС»
377

 (п. 1 ст. 51). 

Звісно, компетентне визначення географічного охоплення Хартії ЄС є 

вкрай значущим
378

, проте стосовно можливого її екстратериторіального 

застосування дотепер юриспруденція Суду ЄС не дала однозначної 

відповіді. Отже, й з цих питань «важливі наявність часу та відчуття 

реалізму»
379

. 

У справі Front Polisario Загальний суд застосував положення Хартії 

ЄС до сахарського народу Західної Сахари в контексті рішення Ради ЄС 

щодо Угоди про лібералізацію, при цьому прямо не вказавши, що 

Хартія ЄС породжує екстратериторіальні зобов’язання. Він визнав 

порушення основоположних прав, гарантованих Хартією ЄС, зокрема: 

права на людську гідність (ст. 1), права на життя (ст. 2), права на 

цілісність особистості (англ. right to the integrity of the person; ст. 3), 

заборони рабства і примусової праці (ст. 5), свободи професійної 

діяльності та права на працю (ст. 15), свободи підприємництва (ст. 16), 

права власності (ст. 17), належних і справедливих умов праці (ст. 31), 

заборони дитячої праці та захисту молоді на робочому місці (ст. 32)
380

 

(§228). Окрім того, Загальний суд постановив, що укладаючи угоду з 
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третьою країною, Рада ЄС має враховувати вплив цієї угоди на 

реалізацію основоположних прав у цій державі
381

 (§228). Іншими 

словами, Рада ЄС та інституції ЄС загалом мають екстратериторіальні 

зобов’язання за Хартією ЄС, які застосовуються на суто причинно-

наслідковій основі
382

. Рішення Загального суду було скасоване Судом, 

що обмежує його прецедентне значення
383

. Поділяючи такий висновок, 

Сандра Хуммельбруннер наголошує: прецедентний характер рішення 

Загального суду дещо обмежений, однак, оскільки Суд ніколи не 

розглядав подібні справи по суті, а лише скасовував рішення 

Загального суду, чимало питань стосовно застосування Хартії ЄС або 

загалом положень права ЄС у його зовнішній діяльності, в ситуаціях її 

негативних наслідків для прав людини у третіх країнах, як і раніше, 

залишається відкритим
384

, привертаючи увагу вчених і практиків. 

Досліджуючи екстратериторіальні зобов’язання ЄС у сфері прав 

людини в його зовнішній торгівлі та інвестиційній політиці, Антал 

Беркес вказує на те, що «ЄС має зобов’язання у сфері прав людини 

щодо осіб, які знаходяться поза межами території його держав-членів, 

на кого впливає його торговельна та інвестиційна політика. … 

Установчі договори і Хартія застосовуються у внутрішній і зовнішній 

політиці ЄС»
385

. Професор Енцо Канніццаро, визнаючи принцип 

територіальності таким, що витримав випробування часом, відзначає, 

що у сфері прав людини відбувається еволюція парадигми від концепції 

територіальності до функціональної концепції. Крім того, на 

переконання науковця, не варто обмежуватись географічною чи 

функціональною сферою, а саме обмежувальна екстратериторіальність 

є ідеальною парадигмою для гострого питання екстратериторіального 

застосування прав людини
386

. Автор резюмує: відокремлення поняття 

юрисдикції від її початкового розуміння, базованого на принципі 
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територіальності, є особливо доцільним у сфері прав людини. Якщо 

обсяг повноважень держави визначається не територіальним тестом, то 

цей самий тест має визначати обсяг її зобов’язань щодо дотримання 

прав людини
387

. Такі погляди поділяє професор Седрик Рингерт, який 

акцентує на тому, що відмінність між людьми, заснована лише на 

статусі конкретної території, суперечить універсальному застосуванню 

прав людини
388

. Забезпечення синергії різних напрямів зовнішньої 

діяльності ЄС запобігатиме фрагментації у забезпеченні дотримання і 

захисту прав людини. 

Висновки. Правовими засадами регулювання, що забезпечують 

практичне застосування у відносинах між ЄС і третіми країнами заходів 

екстратериторіальної дії норм права ЄС у внутрішніх правопорядках 

останніх, є положення установчих договорів, Хартії ЄС та актів 

вторинного права ЄС. Компетентне визначення географічного 

охоплення Хартії ЄС є вкрай важливим, втім стосовно можливого її 

екстратериторіального застосування дотепер юриспруденція Суду ЄС 

не дала однозначної відповіді. 

Права людини послідовно утверджуються як стрижень відносин ЄС 

з іншими суб’єктами міжнародного права, з усіма третіми країнами, у 

тім числі стратегічними партнерами. При цьому права людини 

становлять не лише важливу складову досягнення збалансованості, а 

фундаментальну основу, стрижень узгодженості зовнішньої діяльності 

ЄС, дотримання базових принципів і спільних цінностей, серед яких 

повага до прав людини посідає чільне місце. Забезпечення синергії 

різних напрямів зовнішньої діяльності ЄС вочевидь запобігатиме 

фрагментації у забезпеченні дотримання і захисту прав людини. 
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5.3 Екстратериторіальна юриспруденція Суду Європейського 

Союзу: юрисдикційні моделі, права людини 

 

Концепція екстратериторіального застосування норм права ЄС 

розвивається судовою практикою Суду ЄС, на відміну від США, що 

надають перевагу експліцитному закріпленню екстратериторіальної дії 

національного права у рішеннях Конгресу. Правова позиція Суду 

полягає в тому, що ЄС, маючи міжнародну правосуб’єктність, вправі 

встановлювати межі застосування права ЄС на власний розсуд, 

обмежений лише наявними прямими заборонами міжнародного 

права
389

. Правовими засадами екстратериторіальної дії норм права ЄС у 

внутрішніх правопорядках третіх країн є положення установчих 

договорів, Хартії ЄС та актів вторинного права ЄС, насамперед у 

сферах конкуренції, інвестицій, зовнішньої торгівлі, фінансових послуг, 

охорони навколишнього середовища, захисту персональних даних. 

Юриспруденція Суду ЄС значно впливає на визначення сфер, у яких 

здійснюються екстратериторіальні заходи, що мають правові наслідки, 

ретельно досліджені професором В. І. Муравйовим
390

. Суд ЄС 

поступово поширює екстратериторіальну дію й на інші сфери 

правового регулювання, підпорядковані ЄС, задля забезпечення 

належного функціонування внутрішнього ринку та інтеграційного 

правопорядку, передусім ефективної реалізації положень установчих 

договорів, Хартії ЄС і законодавчих актів ЄС. Водночас треті країни 

можуть не визнавати екстратериторіальної дії норм права ЄС, що 

зумовлює виникнення спорів. Скажімо, у справі Boukhalfa (Case 214/94, 

Ingrid Boukhalfa v. Bundesrepublic Deutschland) Суд прямо вказав, що, за 

загальним правилом, установчі договори та вторинне право ЄС діють 

на території його держав-членів, втім не виключена й можливість дії 

норм права ЄС поза межами його території
391

. 
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З метою запобігання виникненню спорів та їх мінімізації, ЄС, його 

держави-члени і треті країни, inter alіa, вдаються до правових засобів 

вирішення юрисдикційних конфліктів з окреслених питань, зокрема у 

спосіб укладення міжнародних угод про співробітництво, взаємної 

нотифікації щодо можливого розслідування сторонами справ у 

відповідних сферах, консультацій тощо, з огляду на необхідність 

гармонізації правового регулювання та практики його застосування. 

При цьому вагоме значення має: дотримання загальновизнаних 

основних принципів і норм міжнародного права, передусім норм jus 

cogens загального міжнародного права, змісту яких відповідають 

зобов’язання erga omnes, а також базових принципів і цінностей ЄС; 

врахування еволюції системи захисту прав людини в ЄС і внутрішнього 

ринку інтеграційного об’єднання, ролі інституцій, насамперед 

Єврокомісії та Суду, в розвиткові юрисдикційної практики, підходів до 

використовуваних юрисдикційних моделей екстратериторіального 

застосування права ЄС в умовах розширення міжнародного 

співробітництва та поглиблення міжнародної економічної інтеграції. 

Встановлюючи факт наявності екстратериторіальної юрисдикції в 

Єврокомісії як юрисдикційна модель, юрисдикційний стандарт 

порівняно нетривалий час застосовувалась доктрина єдиного 

економічного утворення
392

 (англ. single economic entity doctrine), яку в 

судовій практиці замінила доктрина реалізації
393

 (англ. implementation 

doctrine), нині у практиці Суду ЄС поступово утверджується й доктрина 

впливу
394

 (англ. effects doctrine). Відтак, ще триває пошук найбільш 

оптимальної, максимально виправданої, утилітарно ефективної 

моделі/тесту здійснення екстратериторіальної юрисдикції ЄС, який би 

найменш критично сприймався з позицій міжнародного права. У 

рішенні по справі Intel Corporation Inc. v. European Commission від 12 

червня 2014 р. Загальний суд відзначив факт «паралельного існування» 

двох тестів, на підставі яких може встановлюватись наявність 
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необхідної юрисдикції Єврокомісії згідно з міжнародним публічним 

правом: доктрини реалізації та доктрини впливу
395

 (§244), що засвідчує 

принципову модифікацію юрисдикційного стандарту екстра-

територіального застосування права ЄС. Примітно, що у рішенні по 

справі Intel Corporation Inc. v. European Commission від 6 вересня 

2017 р. Суд за результатами апеляційного розгляду хоч і скасував 

оскаржуване рішення Загального суду від 12 червня 2014 р. та повернув 

йому справу (§151), однак зробив висновок, що «п’яту підставу для 

апеляції має бути відхилено повністю»
396

 (§65), в якій Intel 

стверджувала, що Загальний суд неправильно застосував тести 

(реалізації/впливу) щодо юрисдикції Єврокомісії (§31, 33-34). Суд 

визнав неприйнятність аргументу Intel про те, що тест впливу не може 

слугувати підставою для юрисдикції Єврокомісії (§46), відтак, «цей 

аргумент має бути відхилений як необґрунтований»
397

 (§47). 

Нарешті, за півсторіччя трансформувавшись з de lege ferenda, 

доктрина впливу набула статусу de lege lata, хоч історично першим 

інструментом, застосованим ЄС у контексті екстратериторіальної дії 

норм конкуренційного права ЄС стала доктрина єдиного економічного 

утворення. Узагальнено її зміст полягає у тому, що одне підприємство 

може становити декілька дочірніх компаній, які перебувають під 

вирішальним контролем (впливом) материнської компанії, настільки 

інтенсивним, щоб виключити будь-яку фактичну можливість дочірньої 

компанії формувати та/або незалежно реалізовувати свою ринкову 

поведінку. Як наслідок, формально самостійні суб’єкти 

господарювання – материнська та дочірня компанії – розглядаються як 

один умовно цілісний суб’єкт – єдине економічне утворення. У світлі 

викладеного, присутність на території ЄС одного з учасників єдиного 

економічного утворення уможливлює покладення на нього 
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відповідальності за дії, вчинені іншим учасником цього утворення, що 

знаходиться (зареєстрований або фактично перебуває) поза межами 

території ЄС. Вагомі вади доктрини єдиного економічного утворення як 

юрисдикційної моделі, серед яких спірність її концептуального 

підґрунтя, не охоплення низки антиконкуренційних дій, вчинених поза 

межами території ЄС (формально опирається на територіальний зв’язок 

між ЄС та іноземною юридичною особою, стосовно якої вона 

застосовується), поступово призвели до того, що вона ipso facto 

втратила доцільність як юрисдикційна модель, залишаючись важливим 

інститутом матеріального права ЄС
398

. 

Задля того, щоб відслідкувати динаміку еволюції практики 

застосування юрисдикційних моделей, доцільно проаналізувати віхові, 

засадничі для становлення та розвитку доктрини єдиного економічного 

утворення рішення Суду, серед яких рішення у справі Dyestuffs (Case 

48/69 Imperial Chemical Industries Ltd. v. Commission of the European 

Communities), що стосувалася материнської компанії з Великої Британії, 

яка на той час не входила до ЄЕС. Заявник, зареєстрований поза 

межами ЄЕС, стверджував, що Комісія європейських співтовариств не 

наділена юрисдикцією здійснювати контроль за діями, вчиненими поза 

межами ЄЕС, іноземними юридичними особами, вона не мала права 

накладати штраф, посилаючись лише на те, що дії, вчинені 

нерезидентом поза межами спільного ринку ЄЕС мали наслідки для 

останнього. З огляду на те, що справа стосувалася узгоджених дій, Суду 

необхідно було з’ясувати, чи мала поведінка нерезидента наслідки для 

спільного ринку ЄЕС, чи мало місце порушення у формі змови про 

фіксацію цін, «фактичного підвищення цін продажу», тобто п. 1 ст. 85 

Договору про Європейське Економічне Співтовариство (нині – п. 1 

ст. 101 ДФЄС). Заявник наполягав на тому, що поведінка має ставитися 

в провину не йому, а дочірній компанії. Втім, проаналізувавши 

обставини справи Dyestuffs, Суд установив, що факту наявності у 
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дочірньої компанії статусу окремої юридичної особи не достатньо для 

виключення можливості ставити в провину материнській компанії 

поведінку першої, особливо якщо така дочірня компанія не визначає 

самостійно свою поведінку на спільному ринку ЄЕС, «не володіє 

автономією при визначенні змісту своєї ринкової діяльності»
399

 (§134), 

а виконує вказівки материнської компанії, яка «має можливість 

справляти вирішальний вплив»
400

 (§136-137), як свого роду презумпція, 

кумулятивно: «ефективний» та «фактично реалізований», на зміст і 

характер ринкової поведінки дочірньої компанії. У такий спосіб Суд 

санкціонував екстратериторіальне застосування норм конкуренційного 

права ЄЕС. Висновки Суду в цій справі можуть застосовуватись до 

будь-яких узгоджених дій, незалежно від того, здійснювалися вони 

єдиним підприємством, що складається з декількох дочірніх компаній, 

чи різними підприємствами, які знаходяться під управлінням окремих 

юридичних осіб
401

. 

У рішенні по справі Continental Can (Case 6/72 Europemballage 

Corporation and Continental Can Company Inc. v. Commission of the 

European Communities) Суд постановив, що протиправні дії дочірньої 

компанії Europemballage, зареєстрованої на території ЄЕС, мають 

розглядатися як такі, що насправді вчинені материнською компанією 

Continental Can, розташованою у США. Відтак, той факт, що 

материнська компанія не має представництва на території однієї з 

держав-членів ЄС, не є достатнім для незастосування до неї норм права 

ЄС
402

, проте на практиці надзвичайно складно встановити ступінь 

визначального контролю такої материнської компанії над дочірньою, 

наприклад, у договорі франчайзингу (комерційної концесії) чи 

ліцензійному договорі. 
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Основний підхід до екстратериторіальної дії норм конкуренційного 

права ЄЕС сформульовано Судом у рішенні по справі Wood Pulp (Case 

129/85 A. AhlstrÖm OsakeyhtiÖ and others v. Commission of the European 

Communities). Приводом для цієї справи послугували узгоджені дії, 

запроваджені з метою фіксації ціни на целюлозу (сульфітну целюлозну 

пульпу, що використовувалась для виробництва паперу), до яких за 

змовою вдалися сорок один виробник з третіх країн та торговельні 

об’єднання з Фінляндії і США. Комісія європейських співтовариств, 

встановивши, що така практика порушує ст. 85 Договору про 

заснування Європейського Економічного Співтовариства (нині – ст. 101 

ДФЄС) наклала штрафні санкції, констатувавши, що вплив угод і 

практик на споживчі ціни в межах ЄЕС був значним, цілеспрямованим, 

а також в основному та безпосередньо результатом цих угод і 

практик
403

, таким чином, вплив останніх, на переконання Єврокомісії, є 

достатнім для застосування до цієї справи доктрини впливу як 

юрисдикційної моделі. Однак Суд в обґрунтуванні рішення вирішив 

застосувати принцип територіальної юрисдикції
404

, тобто доктрину 

реалізації – одну з найпоширеніших моделей здійснення 

екстратериторіальної юрисдикції. Правова позиція Суду ЄС полягає у 

тому, що угоди і практики порушують ст. 101 ДФЄС незалежно від 

їхнього географічного походження, а вирішальним чинником є те, що 

вони, як своєрідна презумпція, реалізовувалися в межах ЄС та 

вплинули на торгівлю між його державами-членами. 

У справі Wood Pulp Суд установив, що порушення норм 

конкуренційного права ЄЕС, зокрема укладення угоди, що спричинила 

обмеження конкуренції в межах спільного ринку, складається з 

поведінки, зумовленої двома елементами: формулювання угоди, 

рішення або інших видів узгоджених дій та їх реалізація. Зазначена 

справа стосувалася узгоджених дій, що мали ціллю та наслідком 
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обмеження конкуренції на спільному ринку ЄЕС. У зв’язку з цим не 

має значення, діяли вони через дочірні компанії, агентів, субагентів або 

власні підрозділи на території ЄЕС, контактуючи зі споживачами в 

межах цього Співтовариства. Відповідно, юрисдикція ЄЕС на 

застосування його конкуренційних правил до такої поведінки 

ґрунтується на принципі територіальності, а Суд використав юридичну 

фікцію, яка полягала у наявності в ЄЕС «квазітериторіальної 

юрисдикції»
405

. Рішення у справі Wood Pulp суттєво розширило 

можливості застосування норм конкуренційного права ЄС щодо 

діяльності та зобов’язань іноземного походження. Зрештою, зважаючи 

на масштаби та впливовість внутрішнього ринку ЄС, теоретично 

можливо, що майже будь-яка схема ціноутворення оскаржуватиметься 

ЄС, позаяк вона впливатиме на наявні правила конкуренції між його 

державами-членами
406

. 

Практика вказує на те, що ЄС користується широкою дискрецією 

стосовно визначення форм і механізмів здійснення екстратериторіальної 

юрисдикції. Феномен екстратериторіальної дії норм права ЄС набув 

найбільшого розвитку в сфері конкуренційного права ЄС, 

регламентованого, передусім ст. 101 та 102 Глави 1 «Правила 

конкуренції» Розділу VII «Загальні правила про конкуренцію, 

оподаткування та зближення законодавств» ДФЄС
407

, а також актами 

вторинного права, що стосуються різноманітних аспектів цієї галузі 

права ЄС. Можливість екстратериторіального застосування норм 

конкуренційного права ЄС прямо передбачена Регламентом про 

контроль за злиттями № 139/2004
408

, прийнятим 20 січня 2004 р. Радою 

ЄС. 
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Ст. 101 та 102 ДФЄС містять кваліфікаційні ознаки передбачених 

ними порушень, географічні обмеження, вказуючи, що порушення 

мають впливати на торгівлю між державами-членами. Відповідно до 

ст. 101 ДФЄС антиконкуренційний ефект від укладення угоди або 

здійснення узгоджених дій суб’єктів господарювання (нім. undertaking) 

має бути спричинений в межах внутрішнього ринку ЄС. Як стверджує 

професор Іво ван Баель, термін «угода» в контексті ст. 101 ДФЄС 

тлумачиться досить широко та охоплює будь-які домовленості між 

сторонами щодо їхньої майбутньої поведінки
409

. У ст. 101 ДФЄС 

наведено перелік критеріїв, за наявності яких вона може бути 

застосована. По-перше, має існувати угода між підприємствами, 

рішення об’єднань підприємств або інші види узгоджених дій. По-

друге, такі угоди чи узгоджені дії мають впливати на торгівлю між 

державами-членами. По-третє, метою таких угод чи узгоджених дій 

або їхніми наслідками мають бути перешкоджання, обмеження чи 

спотворення конкуренції в межах внутрішнього ринку ЄС
410

. Примітно, 

що ст. 101 ДФЄС охоплюється не лише фактична, а й потенційна 

конкуренція, для визначення можливості існування якої враховується 

структура ринку, економічний та правовий контекст, у рамках якого 

реалізується угода
411

. Дослідивши норми конкуренційного права ЄС та 

практику їх застосування, К. В. Смирнова пропонує виокремлювати 

режими антиконкуренційної поведінки на внутрішньому ринку ЄС, що 

полягають, насамперед, у критеріях неправомірності дій підприємств на 

цьому ринку (п. 1 ст. 101 ДФЄС) та сукупності критеріїв, що 

уможливлюють запровадження виключень із цих заборон (п. 3 ст. 101 

ДФЄС)
412

, а також, узагальнюючи, визначає таку типологію 

антиконкуренційної поведінки на внутрішньому ринку ЄС: по-перше, 

дії підприємств на ринку, за умови їхніх дво- або багатосторонніх 
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відносин між собою у формі укладення угод або здійснення узгоджених 

дій, набувають юридичного статусу антиконкуренційних угод (ст. 101 

ДФЄС); по-друге, поведінка підприємств, зумовлена фактом їхнього 

домінування в межах внутрішнього ринку ЄС або його значної частини, 

набуває юридичної кваліфікації як зловживання домінуючим 

становищем (ст. 102 ДФЄС). Крім того, антиконкуренційні дії (ст. 101 

ДФЄС), як правило, є результатом укладення угод між різними 

підприємствами, а зловживання домінуючим становищем (ст. 102 

ДФЄС) може мати одноосібний характер, здійснюватись одним 

підприємством, не виключаючи й колективних дій. Правове 

регулювання антиконкуренційних дій передбачає можливість 

застосування винятків із запроваджених заборон, водночас у 

механізмах регулювання зловживання домінуючим становищем таких 

винятків немає
413

. При цьому К. В. Смирнова наголошує, що зазначені 

складники антиконкуренційної поведінки кваліфікуються на підставі 

доведеності їх впливу на внутрішній ринок ЄС
414

, розцінюються як 

несумісні з ним, що вимагає відновлення добросовісних 

конкуренційних відносин і захисту економічної конкуренції відповідно 

до встановлених, передусім ДФЄС, правил конкуренції, необхідних для 

функціонування внутрішнього ринку
415

. 

Перешкоджання, обмеження, спотворення конкуренції або 

зловживання домінуючим становищем як протиправна поведінка, що 

впливає на торгівлю між державами-членами, може мати іноземне 

походження, скажімо коли іноземні компанії нав’язують несправедливі 

умови торгівлі, узгоджуючи між собою ціни, розподіляючи внутрішній 

ринок ЄС. Іноземні компанії можуть займати домінуюче становище, 

зловживаючи ним на внутрішньому ринку ЄС або його значній частині, 

вдаючись до практики, що порушує ст. 102 ДФЄС. Принагідно 

зауважимо, що сам факт досягнення домінуючого або монопольного 
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становища ще не складає порушення, ним, згідно вказаної статті ДФЄС, 

є зловживання перевагами, які таке становище надає, тобто йдеться про 

дві самостійні дії, за яких перша не завжди зумовлює настання другої. 

Злиття іноземних компаній теж можуть мати наслідки для конкуренції 

в межах внутрішнього ринку ЄС. Основним критерієм для застосування 

норм права ЄС у сфері захисту конкуренції, що фактично становить 

презумпцію, є вплив на внутрішній ринок або на значну його частину, 

заторкуючи торгівлю між державами-членами. Динаміка торговельних 

відносин на внутрішньому ринку ЄС поступово призвела до тенденції 

розширення нормативного наповнення поняття «зловживання 

домінуючим становищем», що надало підстави К. В. Смирновій 

зробити висновок: «умови ринку ЄС зумовлюють посилення 

екстериторіальності застосування права ЄС»
416

. Водночас необхідність 

забезпечення дотримання прав людини, поваги до них, зумовлює 

поширення екстратериторіального застосування права ЄС. 

Варто враховувати, що регламенти або директиви, необхідні для 

застосування принципів, закріплених у ст. 101 та 102 ДФЄС, 

приймаються Радою ЄС з ініціативи Єврокомісії та після консультації з 

Європарламентом. Обов’язок забезпечення дотримання принципів, що 

містяться у вказаних статтях, покладено на Єврокомісію, яка з власної 

ініціативи або за поданням держави-члена, взаємодіючи з 

компетентними органами держав-членів, що надають їй допомогу, 

розслідує стверджувані випадки порушення цих принципів та може 

накласти штраф на компанію-порушника. Єврокомісія вправі 

опублікувати своє рішення та уповноважити держав-членів на умовах і 

в порядку, нею встановлених, вжити відповідних заходів для 

виправлення ситуації
417

 (п. 1-2 ст. 105 ДФЄС). Зауважимо, що 

Єврокомісія наділена у цій сфері певними дискреційними 
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повноваженнями, які вона реалізує у межах наданої державами-

членами регулятивної компетенції. 

Як правило, Єврокомісія розглядає скаргу: якщо понад трьом 

державам-членам заподіяно значної шкоди від угоди або практики; 

якщо скарга тісно пов’язана з іншими положеннями права ЄС, що 

можуть бути більш ефективно чи виключно застосовані Єврокомісією, 

або якщо інтереси ЄС вимагатимуть прийняття рішення Єврокомісією 

для розвитку конкуренційної політики ЄС. На практиці Єврокомісія 

може стикатися зі складнощами при виконанні своїх рішень щодо 

іноземних компаній, які не погоджуються на співпрацю чи яких 

захищають їх національні уряди. З метою запобігання спорам 

Єврокомісія намагається налагодити співробітництво з компетентними 

органами третіх країн. Матеріальні норми установчих договорів ЄС у 

сфері конкуренції вирізняються сталістю, втім це не зумовлює ipso facto 

незмінності повноважень інституцій ЄС у правовому регулюванні цієї 

сфери. Спостерігається тенденція розвитку правозастосовчої практики 

інституцій ЄС у напрямі зміни характеру доказування під час 

доведення порушень правил конкуренції на внутрішньому ринку ЄС з 

формально юридичного аналізу Єврокомісією на посилення 

економічних аналізів, на більш економічне обґрунтування її рішень, що 

втілюється у запровадженні тесту на істотне обмеження конкуренції, 

комплекснішого, порівняно з тестом на домінування, який 

практикувався раніше; наявна тенденція зміни індивідуального підходу 

на механізм напрацювання Єврокомісією та затвердження Радою ЄС 

«блокових» виключень із заборонених антиконкуренційних дій
418

. 

Екстратериторіальна дія норм конкуренційного права ЄС не 

викликає значних заперечень третіх країн, скажімо Японії, що 

«пов’язано з невеликою кількістю таких випадків і всі вони стосувалися 

екстратериторіального застосування норм конкуренційного права ЄС у 

вузькому значенні»
419

. Японські компанії, щодо яких Єврокомісія 

                                                           
418

 Смирнова К. В. Правовий порядок конкуренції в Європейському Союзі (новітні тенденції розвитку): автореф. 

дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.11 / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. Київ, 2015. С. 7-8. 
419

 Sato C. Extraterritorial Application of EU Competition Law. Is It Possible for Japanese Companies to Steer Clear of EU 

Competition Law? Journal of Political Science and Sociology. 2010. No. 11. P. 41. 



229 

приймала рішення та накладала штрафні санкції, здебільшого 

займались комерційною діяльністю в ЄС, наприклад реалізовували 

продукцію чи товари безпосередньо на внутрішньому ринку ЄС або 

діяли через свої дочірні компанії. Так, Єврокомісія наклала штрафні 

санкції на японську компанію Nintendo за порушення нею ст. 101 

ДФЄС. Nintendo не заперечувала наявності в Єврокомісії 

екстратериторіальної юрисдикції щодо компанії, оскільки її контракти 

та відповідна діяльність були спрямовані на внутрішній ринок ЄС, на 

якому Nintendo реалізовувала свою продукцію. У цьому контексті 

слушним є твердження С. Перемота про те, що здійснення 

екстратериторіальної юрисдикції ЄС має бути обґрунтованим і не 

обов’язково пов’язаним з необхідністю покарання за вчинене 

порушення, а може полягати в реалізації функцій адміністративно-

правового захисту ринку
420

, водночас не варто недооцінювати значення 

дотримання прав людини, зокрема споживачів та суб’єктів 

господарювання на внутрішньому ринку ЄС, включно у форматі 

механізму екстратериторіального застосування норм конкуренційного 

права ЄС. 

Екстратериторіальна дія права ЄС не обмежується конкуренційним 

правом. Привертають увагу решта сфер, стосовно яких можливе 

екстратериторіальне застосування норм права ЄС, позаяк усі вони, як і 

конкуренція, у цьому сенсі є чутливими
421

. Наприклад, ЄС практикує 

здійснення екстратериторіальної юрисдикції й через свої інструменти 

захисту персональних даних. На рівні первинного права ЄС право на 

захист персональних даних вперше було закріплене у ст. 16 ДФЄС та 

гарантоване ст. 8 «Захист персональних даних» Хартії ЄС, яка з 

набуттям чинності 1 грудня 2009 р. має однакову юридичну силу з 

установчими договорами ЄС. Водночас, серед джерел вторинного права 

ЄС, вагому роль у розвитку права на персональні дані має прийнятий 27 

квітня 2016 р. Європарламентом і Радою ЄС згідно зі звичайною 
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законодавчою процедурою Регламент ЄС 2016/679 про захист фізичних 

осіб під час обробки персональних даних і їх вільного обігу, та про 

скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист 

даних; набрав чинності 25 травня 2018 р.). Примітно, що Директива 

95/46/ЄС передбачала захист прав людини при обробці персональних 

даних лише у контексті права на захист приватного життя. Регламент 

ЄС 2016/679 забезпечує основоположні права і свободи фізичних осіб, 

зокрема, їх право на захист персональних даних (п. 2 ст. 1), яке не є 

абсолютним правом; визнає, що захист фізичних осіб у зв’язку з 

обробкою персональних даних є одним з основоположних прав (п. 1); 

регламентує базові принципи захисту цього права (ст. 5-11); розкриває 

механізми передання персональних даних у треті країни або міжнародні 

організації (ст. 44-50)
422

. Одне з важливих нововведень, запроваджених 

Регламентом ЄС 2016/679, полягає у тому, що він передбачає нові 

правила про територіальну сферу дії права ЄС у царині захисту 

персональних даних, що, як підкреслює Вім Наувелертс, призводить до 

більш широкого застосування права ЄС
423

, розширення територіального 

охоплення, отже поширення його екстратериторіальної дії. Таким 

чином, ЄС практикує здійснення екстратериторіальної юрисдикції й за 

допомогою наявних інструментів захисту персональних даних, які 

змістовно суттєво оновлено. 

Водночас для ЄС зберігає актуальність проблема дотримання 

підходу, заснованого на правах людини (англ. human rights based 

approach), який передусім розглядають як сукупність своєрідних вимог, 

сутнісно-змістовно беззаперечних: сприяти підвищенню поваги до прав 

людини; захищати їх, зокрема забезпечуючи доступ до засобів 

правового захисту у випадках порушень прав людини з метою 

запобігання подальшим посяганням, відновлення порушеного права і 

справедливої компенсації потерпілому; сприяти реалізації, вживаючи у 
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тім числі судових заходів задля відновлення можливостей задовольняти 

основні потреби людини, її основоположні права, гарантовані ЄС, що 

не можуть бути задоволені суто їх особистими зусиллями. Звісно, 

особлива природа прав людини, зокрема вимога, що особа має 

знаходитися під юрисдикцією держави громадянства, обмежує 

обов’язок держав захищати права людини поза межами своєї території 

без згоди на те відповідної держави перебування, але у контексті 

викладеного йдеться про основоположні права, гарантовані на рівні ЄС. 

Таким чином, інтеграційне об’єднання з метою гарантування 

користування відповідними правами має не лише запобігати 

порушенням прав людини, забезпечити їх дотримання, а також вжити 

ефективних заходів, реагуючи на такі порушення. 

Необхідно враховувати, що «сучасне міжнародне право, керуючись 

доктриною екстратериторіальної юрисдикції, не ставить під сумнів 

територіальну природу юрисдикції держави. Разом з тим, у 

юрисдикційному значенні територіальна юрисдикція виступає як 

загальне правило, тоді як екстратериторіальна юрисдикція є, за певних 

умов і з дотриманням відповідних вимог, винятком із цього правила»
424

. 

Власне, доктрина реалізації, широко застосовувана ЄС, та доктрина 

впливу, яка активно здавна практикується США
425

, за міжнародним 

правом є концептуально відмінними моделями здійснення 

екстратериторіальної юрисдикції. Екстратериторіальна дія норм 

національного права, заснована на територіальній або національній 

теорії юрисдикції, не зумовлює у держав значних заперечень, на 

противагу доктрині впливу, яка спочатку викликала вкрай негативну 

реакцію держав, їх потужний опір, будучи однією з одночасно 

найбільш дієвих і спірних, з позицій міжнародного права, 

юрисдикційних моделей. Привертає увагу, що критичне сприйняття 
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доктрини впливу в теорії та практиці міжнародного права було таким 

безвідносно до сфери її застосування. При цьому правові позиції Суду 

ЄС полягають у тому, що міжнародне право становить «обмеження» 

юрисдикції та слугує «відправною точкою» тлумачення змісту права 

ЄС
426

. Водночас артикульовані Судом позиції, його судова практика 

свідчать про прагнення зберегти автономність правопорядку 

інтеграційного об’єднання та забезпечити на рівні ЄС захист 

основоположних прав, як осердя прав людини
427

. 

Зважаючи на практику екстратериторіальної дії норм 

національного права США, що призвела до жорсткого опору інших 

держав застосуванню доктрини впливу, Суд вирішив вдатись до 

застосування принципу територіальності (територіальної юрисдикції), 

згідно з яким, екстратериторіальна дія норм права ЄС є правомірною, 

якщо шкода заподіяна порушенням, вчиненим у межах його території. 

Принцип територіальності передбачає екстратериторіальне 

застосування норм права ЄС щодо дій, які розпочалися чи фактично 

здійснювалися поза межами території ЄС, якщо принаймні одна 

складова основних кваліфікаційних елементів цих дій (переважно 

завершення) відбулася у межах території ЄС. Принцип 

територіальності є усталеним у багатьох сегментах конкуренційного 

права ЄС, проте в окремих сферах (контролю за злиттями та ін.), 

вочевидь є малоефективним і майже непридатним для застосування. 

Примітно, що понад 60-т років тому професор Р. Дженнінгс назвав 

принцип територіальності найбільш гнучким та далекосяжним 

технічним прийомом визначення юрисдикції
428

, що підтверджує 

сучасна практика його застосування. 
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Застосування принципу територіальності можливе, якщо відповідна 

(значна) поведінка чи (значні) наслідки мають місце на території ЄС, 

позаяк «для застосування територіальності достатньо, щоб 

територіальні наслідки могли бути ідентифіковані (англ. identified) 

навіть за відсутності будь-якої територіальної поведінки або, навпаки, 

щоб територіальна поведінка могла бути ідентифікована, навіть за 

відсутності будь-яких територіальних наслідків. Перше іноді 

позначається як об’єктивна територіальність (англ. objective 

territoriality), а останнє як суб’єктивна територіальність (англ. 

subjective territoriality)»
429

. У цьому контексті професор Седрик Рингерт 

підкреслює, що саме суб’єктивна територіальність як модель, в основу 

якої покладено територіальну поведінку, особливо актуальна для 

питання про зобов’язання ЄС у сфері прав людини в контексті 

укладення міжнародних угод з третіми країнами. Важливо, на 

переконання автора, що рішення про укладення міжнародної угоди 

було ухвалене ЄС на території ЄС, а оскільки це рішення може бути 

реалізоване на території ЄС, виникають територіальні зобов’язання у 

сфері прав людини, які вимагають, щоб ЄС до прийняття рішення про 

укладення міжнародної угоди належним чином проаналізував її 

сумісність із законодавством про права людини чи вплив останнього на 

реалізацію прав людини. Коли ЄС не в змозі цього зробити, саме ця 

територіальна неспроможність зумовлює територіальне розширення 

права ЄС щодо зобов’язань ЄС у сфері прав людини
430

. 

Доктрина / тест впливу як юрисдикційна модель, що утверджується 

в ЄС, узагальнено полягає у здійсненні ним екстратериторіальної 

юрисдикції щодо діянь, які відбуваються цілком поза межами 

інтеграційного об’єднання, проте відповідають кумулятивним 

критеріям, маючи прямий і значний вплив на відносини у межах його 

території. На відміну від доктрини/тесту реалізації, її усталеним 

стрижневим юрисдикційним критерієм є наслідки чи вплив у межах ЄС, 

при цьому не вимагаючи жодного іншого зв’язку між діянням та ЄС. 
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Доктрина/тест впливу наразі є однією з найбільш поширених 

юрисдикційних моделей, яка також поступово починає 

використовуватись ЄС для здійснення ним екстратериторіальної 

юрисдикції. Це наочно виразно демонструють рішення Загального суду 

та Суду, зокрема, у справі Intel Corporation Inc. v. European 

Commission
431

. 

Доктрина впливу поширює застосування права держави / ЄС як 

регулюючої юрисдикції на відносини, що виникли та повністю 

відбулись на території іншої держави / третьої країни, маючи зв’язок з 

державою / ЄС як регулюючою юрисдикцією лише в силу наслідків, 

впливу на ситуацію в межах її / його території, відтак юрисдикційний 

базис, концептуальне підґрунтя даної моделі здійснення 

екстратериторіальної юрисдикції становлять саме наслідки, які дія, 

вчинена поза межами регулюючої юрисдикції: держави / ЄС, спричиняє 

на її / його території. Як зауважує професор Седрик Рингерт, стандарт 

впливу створює політико-правові відносини між носієм зобов’язання, у 

цій ситуації ЄС, та фізичною або юридичною особою, що знаходиться 

під юрисдикцією третьої країни, при цьому, підсумовує вчений, перший 

не має жодної демократичної легітимності щодо відповідної особи
432

. 

Водночас Антал Беркес резюмує: зрештою, ЄС має позитивне 

зобов’язання забезпечення дотримання зобов’язань jus cogens та erga 

omnes, насамперед для захисту фізичної недоторканності осіб у третіх 

країнах
433

. 

Можливе виникнення ситуацій, за яких реалізація угод, що 

порушують конкуренційне право ЄС, відбуватиметься поза межами 

його внутрішнього ринку актуалізує застосування доктрини впливу. В 

цій площині привертає увагу судова практика Суду ЄС, яка вказує на 

те, що ЄС, як і будь-яка держава, має право на екстратериторіальне 
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застосування свого конкуренційного права, якщо антиконкуренційний 

вплив на його ринок, за наслідками, є прямим, значним та розумно 

передбачуваним (англ. reasonably expected). Чимало вчених і практиків 

негативно ставляться до доктрини впливу, стверджуючи, що принцип 

територіальності (територіальної юрисдикції) дає змогу Суду ЄС 

захищати внутрішній ринок інтеграційного об’єднання, уникаючи 

застосування суперечливої, на їх переконання, доктрини впливу, 

зважаючи на надмірно широке поширення юрисдикції на її підставі. 

Попри неодноразові спроби Єврокомісії та наполегливі рекомендації 

генеральних адвокатів інкорпорувати доктрину впливу до права ЄС як 

прийнятну юрисдикційну модель здійснення екстратериторіальної 

юрисдикції, «самоусунувшись», Суд упродовж тривалого часу 

демонстрував її повне несприйняття, уникаючи, навіть на рівні 

загальної риторики, можливості скористатися нею. Експліцитно не 

відмовляючись від застосування доктрини впливу, Суд послідовно 

віддавав переваги територіальному зв’язку між ЄС, як регулюючою 

юрисдикцією, та дією (порушенням) або фізичною/юридичною особою, 

щодо якої застосовується така юрисдикція
434

, використовуючи тест 

реалізації як базову юрисдикційну модель. 

У рішенні по справі Gencor (Case T-102/96 Gencor Ltd v. 

Commission of the European Communities), що стосувалась контролю за 

злиттями, Суд, формально керуючись більш вузьким, проте більш 

виправданим з позицій міжнародного права, принципом територіальної 

юрисдикції, нарешті помірковано-виважено далекоглядно припустив 

можливість принаймні обмеженого застосування концептуально та 

юридично більш чіткої, хоч і суперечливої з огляду на основні 

принципи та норми міжнародного права, доктрини впливу як 

прийнятної юрисдикційної моделі здійснення екстратериторіальної 

юрисдикції
435

. Звісно, у такий спосіб закладались підвалини 
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утвердження доктрини впливу в юриспруденції Суду ЄС. Втім, 

незважаючи на подальшу істотну модифікацію в аспекті звуження, 

зокрема шляхом запровадження додаткових обмежуючих критеріїв 

юрисдикційного аналізу, доктрина впливу продовжує залишатись 

надмірно експансивною юрисдикційною моделлю. Отже, еволюція 

практики застосування юрисдикційних моделей супроводжується 

модифікацією останніх, підкреслюючи «прагнення Комісії до 

розширення її контрольної компетенції, що певною мірою 

врівноважується досить обережним ставленням Суду до надмірно 

широкого поширення юрисдикції. Хоч така позиція Суду може здатись 

не завжди послідовною, загалом Суд намагається балансувати на межі 

найменшого втручання та оперувати моделями, як мінімум формально 

виправданими з точки зору міжнародного права»
436

. 

Усталена судова практика Суду ЄС свідчить про те, що норми 

права ЄС стосовно вільного пересування осіб, у тім числі працівників, 

застосовуються до всіх правовідносин, які, з огляду на місце, де вони 

були розпочаті чи фактично здійснювалися, ipso facto можуть 

вважатися такими, що відбувалися на території ЄС
437

 (§6). З цього 

випливає, що діяльність, яка тимчасово здійснювалася поза межами 

території ЄС, не виключає застосування до неї норм права ЄС за певних 

умов і з дотриманням відповідних вимог, що, зокрема, окреслені нижче 

трудові відносини зберігають достатній правовий зв’язок з однією з 

держав-членів. Для встановлення наявності достатньо тісного зв’язку, 

головним критерієм є взаємозв’язок між трудовими відносинами та 

правом однієї з держав-членів, а відтак, і з правом ЄС
438

. Як зазначає Г. 

Христова, «актуальним лишається питання балансу між 

універсальністю прав людини та забезпеченням реалістичного підходу 

до зобов’язань стосовно прав людини, які держава здатна виконати за 
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межами своїх кордонів, зокрема, виконання позитивних зобов’язань, у 

тому числі стосовно соціально-економічних прав»
439

. 

Так, у справі Mário Lopes da Veiga (Case 9/88 Mário Lopes da Veiga 

v. Staatssecretaris van Justitie) Суд визначив, що належними критеріями 

для встановлення достатньо тісного зв’язку є те, що: по-перше, особа 

працювала на судні, зареєстрованому в Нідерландах; по-друге, її було 

найнято нідерландською компанією; по-третє, відповідні трудові 

відносини регулювалися національним правом Нідерландів; по-

четверте, особа сплачувала податки і внески до системи соціального 

страхування Нідерландів
440

. Таким чином, Суд зробив висновок, що на 

заявника, громадянина Португалії, поширюється дія норм права ЄС 

щодо вільного пересування працівників, незважаючи на те, що спірні 

правовідносини розпочалися ще до набуття Португалією членства в 

ЄС
441

. 

Інтеграційне об’єднання намагається вдатися до 

екстратериторіального застосування норм права ЄС й у сфері охорони 

навколишнього середовища
442

. Одним із прикладів є включення у 

2008 р. міжнародних авіаперевезень до Європейської системи торгівлі 

шкідливими викидами (англ. the European Emissions Trading System, 

EETS). Згідно з положеннями Директиви 2008/101/EC від 19 листопада 

2008 р., з 1 січня 2012 р. всі міжнародні польоти з місцем вильоту чи 

прильоту на території держав – членів ЄС підпадають під дію 

Європейської системи торгівлі шкідливими викидами незалежно від 

держави реєстрації повітряного судна
443

. Шкідливі викиди 

обчислюються для всієї відстані польоту, що призводить до включення 
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в цю кількість і викидів, здійснених над відкритим морем чи 

територією третьої країни. Позиція ЄС викликала значний спротив на 

міжнародній арені, зокрема, двадцять одна держава, серед яких США, 

Японія, Китай, Індія, 30 вересня 2011 р. ухвалили у Нью-Делі Спільну 

декларацію, в якій вказали, що плани ЄС включити такі викиди до 

Європейської системи торгівлі шкідливими викидами є несумісними з 

міжнародним правом
444

. 

Наслідком викладеного стало ухвалення 21 грудня 2011 р. рішення 

у справі Air Transport Association of America (Case 366/10 The Air 

Transport Association of America and Others v. Secretary of State for 

Energy and Climate Change), в якому Суд постановив, що як тільки літак 

опиняється на території однієї з держав – членів ЄС, тим паче під час 

перебування на летовищі однієї з них, він підпадає під юрисдикцію цієї 

держави-члена, а відтак і ЄС
445

. Отже, Директива 2008/101/EС від 

19 листопада 2008 р. не заторкує суверенітету третіх країн над їхнім 

повітряним простором та не порушує свободу польоту над відкритим 

морем. Під правове регулювання ЄС підпадають лише авіаперевізники, 

які вирішили здійснювати комерційні авіарейси з відправленням чи 

прибуттям на летовище, розташоване на території однієї з держав – 

членів ЄС
446

. Суд також констатував, що ЄС має право дозволяти 

займатись комерційною діяльністю, у цьому випадку авіаперевезенням, 

на його території за умови, що така діяльність відповідатиме критеріям, 

встановленим ЄС. Таким чином, той факт, що частина викидів, 

шкідливих для повітряного чи водного просторів або суходолу держав-

членів, здійснюється поза межами їх території, не ставить під сумнів 

можливість застосування норм права ЄС до всієї протяжності 
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польоту
447

. Наведене свідчить про наявність тенденції до поширення 

екстратериторіального застосування норм права ЄС на раніше не 

охоплені сфери, про збільшення кількості джерел права ЄС як 

інструментів, що підтримують динаміку цього процессу, про зростання 

значення у цьому контексті забезпечення дотримання прав людини, що 

пронизують усі виміри діяльності ЄС, слугуючи об’єднуючим 

чинником. 

Висновки. З набуттям чинності Лісабонського договору, 

утвердженням міжнародної правосуб’єктності ЄС та зростанням ролі на 

міжнародній арені, він демонструє виразну тенденцію до розширення 

сфер, стосовно яких здійснюється екстратериторіальне застосування 

норм права ЄС, задля забезпечення дотримання поваги до прав людини, 

належного функціонування внутрішнього ринку та інтеграційного 

правопорядку, передусім ефективної реалізації положень установчих 

договорів, Хартії ЄС і законодавчих актів ЄС за поваги до 

основоположних прав, їхньої сутності. 

Системний аналіз джерел дає підстави для висновку, що саме на 

рівні первинного права ЄС право на захист персональних даних (не є 

абсолютним правом) вперше було закріплене у ст. 16 ДФЄС та 

гарантоване ст. 8 «Захист персональних даних» Хартії ЄС, інтегрованої 

у право ЄС як такої, що має однакову юридичну силу з установчими 

договорами. Водночас, серед джерел вторинного права ЄС, вагому роль 

у розвитку права на персональні дані має Регламент ЄС 2016/679 про 

захист фізичних осіб під час обробки персональних даних і їх вільного 

обігу, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (відомий як Загальний 

регламент про захист даних; набрав чинності 25 травня 2018 р.), який, 

inter alia, визнає захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою 

персональних даних одним з основоположних прав, розкриває 

механізми передання персональних даних у треті країни або міжнародні 

організації. Отже, важливим нововведенням є розширення 
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територіальної сфери дії права ЄС у царині захисту персональних 

даних, що уможливлює поширення його екстратериторіального 

застосування. Таким чином, ЄС практикує здійснення 

екстратериторіальної юрисдикції й за допомогою наявних інструментів 

захисту персональних даних, які змістовно суттєво оновлено. 

Встановлюючи факт наявності екстратериторіальної юрисдикції в 

Єврокомісії як юрисдикційна модель, юрисдикційний стандарт 

порівняно нетривалий час застосовувалась доктрина єдиного 

економічного утворення, яку в судовій практиці замінила доктрина 

реалізації, втім нині у юриспруденції Суду ЄС поступово 

утверджується й доктрина впливу, сприяючи зосередженню уваги на 

переосмисленні наявних підходів. Відтак, ще триває пошук найбільш 

оптимальної, максимально виправданої, утилітарно ефективної 

моделі/тесту здійснення екстратериторіальної юрисдикції ЄС, який би 

найменш критично сприймався з позицій міжнародного права. 

Зрештою, треті країни можуть не визнавати екстратериторіальної 

дії норм права ЄС, що може зумовлювати виникнення спорів. З метою 

запобігання їх виникненню та мінімізації, ЄС, його держави-члени і 

треті країни, inter alіa, вдаються до правових засобів вирішення 

юрисдикційних конфліктів з окреслених питань, зокрема, шляхом 

укладення міжнародних угод (різняться за правовою формою: угода про 

асоціацію, угода про співробітництво тощо), взаємної нотифікації щодо 

можливого розслідування сторонами справ у відповідних сферах, 

консультацій та інших інструментів. Наведене актуалізує гармонізацію 

правового регулювання та конвергенцію практики його застосування у 

сфері прав людини. Важливу роль у цьому контексті відіграють 

договірна практика ЄС, юриспруденція Суду ЄС, еволюція 

використовуваних юрисдикційних моделей та розвиток системи 

захисту прав людини в ЄС. 
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Висновки до розділу 5 

 

Викладене свідчить про багатогранність окресленої проблематики, 

складність концептуалізації екстратериторіальності прав людини, 

неоднозначність бачення і сприйняття останньої як у міжнародному 

праві, так і в правовому порядку ЄС. Аналіз в юридичній площині 

наявних у зарубіжній спеціальній літературі засадничих підходів до 

розуміння екстратериторіальності прав людини, екстратериторіального 

застосування права ЄС у внутрішніх правопорядках третіх країн, 

судової практики Суду ЄС, дають підстави для висновку: юридичне 

значення екстратериторіальної дії як окремого прояву застосування 

норм права ЄС, полягає в можливості поширення їх дії у сферах, що 

належать до компетенції ЄС (переважно виключної; наданої згідно з 

установчими договорами), поза його межі, тобто держав-членів, на 

території третіх країн, на фізичних або юридичних осіб, які знаходяться 

під їхньою юрисдикцією, відносини (поведінка / практика) за участю 

яких мають необхідний зв’язок з ЄС: здійснювались в його межах чи 

мають / можуть мати значний фактичний вплив на нього, зокрема його 

внутрішній ринок, визнані та гарантовані ЄС основоположні права 

(щодо захисту споживачів, захисту персональних даних тощо). 

Правовими засадами, що забезпечують практичне застосування у 

відносинах між ЄС і третіми країнами заходів екстратериторіальної дії 

норм права ЄС у внутрішніх правопорядках останніх, є положення 

установчих договорів, Хартії ЄС та актів вторинного права ЄС, 

насамперед у сферах конкуренції, інвестицій, зовнішньої торгівлі, 

фінансових послуг, охорони навколишнього середовища, захисту 

персональних даних. З набуттям чинності Лісабонського договору, 

утвердженням міжнародної правосуб’єктності ЄС та зростанням ролі на 

міжнародній арені, він демонструє виразну тенденцію до розширення 

сфер, стосовно яких здійснюється екстратериторіальне застосування 

норм права ЄС, задля забезпечення дотримання поваги до прав людини, 

належного функціонування внутрішнього ринку та інтеграційного 

правопорядку, передусім ефективної реалізації положень установчих 
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договорів, Хартії ЄС і законодавчих актів ЄС за поваги до сутності 

основоположних прав. Компетентне визначення географічного 

охоплення Хартії ЄС є вкрай важливим, проте стосовно можливого її 

екстратериторіального застосування дотепер юриспруденція Суду ЄС 

не дала однозначної відповіді. 

Права людини послідовно утверджуються як стрижень відносин 

ЄС з іншими суб’єктами міжнародного права, з усіма третіми 

країнами, у тім числі стратегічними партнерами. При цьому права 

людини становлять не лише важливу складову досягнення 

збалансованості, а фундаментальну основу узгодженості зовнішньої 

діяльності ЄС, дотримання базових принципів і спільних цінностей, 

серед яких повага до прав людини посідає чільне місце. Забезпечення 

синергії різних напрямів зовнішньої діяльності ЄС вочевидь 

запобігатиме фрагментації у забезпеченні дотримання і захисту прав 

людини. 

Системний аналіз джерел дає підстави підсумувати, що саме на 

рівні первинного права ЄС право на захист персональних даних (не є 

абсолютним правом) вперше було закріплене у ст. 16 ДФЄС та 

гарантоване ст. 8 «Захист персональних даних» Хартії ЄС, інтегрованої 

у право ЄС як такої, що має однакову юридичну силу з установчими 

договорами. Водночас, серед джерел вторинного права ЄС, вагому роль 

у розвитку права на персональні дані має Регламент ЄС 2016/679 про 

захист фізичних осіб під час обробки персональних даних і їх вільного 

обігу, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (відомий як Загальний 

регламент про захист даних; набрав чинності 25 травня 2018 р.), який, 

inter alia, визнає захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою 

персональних даних одним з основоположних прав, розкриває 

механізми передання персональних даних у треті країни або міжнародні 

організації. Отже, важливим запровадженим нововведенням є 

розширення територіальної сфери дії права ЄС стосовно захисту 

персональних даних, що уможливлює поширення його 

екстратериторіального застосування. Таким чином, ЄС практикує 

здійснення екстратериторіальної юрисдикції й за допомогою наявних 
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інструментів захисту персональних даних, які змістовно суттєво 

оновлено. 

Вищенаведене викристалізовує необхідність гармонізації правового 

регулювання та конвергенції практики його застосування у сфері прав 

людини. При цьому вагоме значення має: дотримання загальновизнаних 

основних принципів і норм міжнародного права, насамперед норм jus 

cogens загального міжнародного права, змісту яких відповідають 

зобов’язання erga omnes, а також базових принципів і цінностей ЄС; 

врахування особливостей системи захисту прав людини в ЄС, ролі 

інституцій в розвиткові юрисдикційної практики екстратериторіального 

застосування права ЄС в умовах розширення міжнародного 

співробітництва, поглиблення міжнародної економічної інтеграції, 

еволюції використовуваних підходів до захисту прав людини, 

передусім їх «твердого ядра» (англ. hard core) – основоположних прав, 

визнаних Лісабонським договором 2007 р., підтверджених Хартією ЄС, 

таким чином, гарантованих на рівні первинного права ЄС. 
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РОЗДІЛ 6. 

ПОВАГА ДО ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК СПІЛЬНА ЦІННІСТЬ 

УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

6.1 Копенгагенські критерії як чинники розбудови європейської 

інтеграції та інструменти реалізації спільних цінностей 

 

Копенгагенські критерії вступу до ЄС полягають у якнайшвидшому 

виконанні країною-кандидатом умов набуття членства в ЄС, прийнятих 

Єврорадою на засіданні 21-22 червня 1993 р. у м. Копенгаген (Данія) та 

підсилених нею 15-16 грудня 1995 р. у м. Мадрид (Іспанія). Критерії 

вступу визначають сутність внутрішньої політики та пріоритети 

зовнішньої політики країни-кандидата, ступінь її євроінтеграції, 

слугуючи важливими чинниками активізації демократичних 

перетворень і розбудови ринкової економіки, віднайдення оптимальних 

механізмів та інструментів увідповіднення країни-кандидата цим 

критеріям як необхідної вимоги для набуття повноправного – єдино 

можливого формату членства в ЄС. 

Уточнення основних умов, загальних критеріїв набуття членства в 

ЄС, визначення схеми переговорів, окремих і детальних вимог для 

вступу було здійснено у Декларації Євроради, ухваленій на її засіданні 

21-22 червня 1993 р. у Копенгагені, положення якої застосовуються 

дотепер як Копенгагенські критерії (англ. Сopenhagen сriteria). Власне, 

глави держав і урядів держав – членів ЄС визнали право на вступ до ЄС 

асоційованих країн (англ. Associated Countries) Центральної та Східної 

Європи після висловлення ними такого прагнення та виконання вимог 

Копенгагенських критеріїв
448

. Вони можуть стати повноправними 

членами ЄС, якщо будуть здатні взяти на себе не лише права, а й 

обов’язки, пов’язані з набуттям членства, попередньо виконавши 

необхідні умови, у тім числі політичні та економічні. 

                                                           
448

 Фалалєєва Л. Г. Копенгагенські критерії набуття членства в Європейському Союзі. Енциклопедія міжнародного 

права: у 3 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов (співголови) та ін.; Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України. Київ: Академперіодика, 2017. Т. 2: Е–Л. С. 778. 
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Копенгагенські критерії передбачають: перший – досягнення 

стабільності інститутів, що гарантують демократію, верховенство 

права, дотримання прав людини, повагу і захист прав меншин 

(політичний критерій); другий – наявність дієвої ринкової економіки, а 

також спроможність впоратися з конкурентним тиском і дією ринкових 

сил у межах ЄС (економічний критерій); третій – здатність узяти на 

себе не тільки права, а й обов’язки, пов’язані з набуттям членства, 

фактом вступу до ЄС, включно зобов’язання суворого дотримання 

цілей політичного, економічного та валютного союзу (критерій 

членства, який іноді іменують юридичним критерієм). Крім того, ще дві 

умови було запроваджено згідно зі ст. 49 ДЄС у редакції Лісабонського 

договору 2007 р.: обмеження європейськими державами географічних 

меж розширення ЄС, позаяк членом ЄС може стати лише європейська 

держава (географічний критерій), а також, за значенням основна умова, 

– відданість країни-заявниці цінностям ЄС, вказаним у ст. 2 зазначеного 

Договору
449

, неухильне дотримання їх на практиці (ціннісний критерій). 

Значення останніх неможливо переоцінити, особливо, коли йдеться про 

захист прав людини, протидію корупції, боротьбу з тероризмом, 

зміцнення кібербезпеки тощо. Зазвичай виокремлюють також 

неписаний, іманентно властивий, критерій членства – потенційну 

готовність ЄС прийняти до свого складу нову державу, тобто критерій 

внутрішньої спроможності ЄС інтегрувати нового члена, водночас 

підтримуючи динаміку європейської інтеграції, що є важливим 

чинником спільного інтересу як ЄС, так і країн-кандидатів (критерій 

інтеграційної спроможності, так званий незалежний критерій, 

покликаний забезпечити, щоб вступ нових держав не послабив 

європейську інтеграцію). 

Копенгагенські критерії набуття членства в ЄС були підсилені      

15-16 грудня 1995 р. на Мадридському саміті Євроради, у рішенні якої 

йдеться, зокрема, про значення обов’язкового створення країною-

                                                           
449

 Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. 

Official Journal of the European Union. C 202/01. Vol. 59. 7 June 2016. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN. 
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заявницею умов для поступової гармонійної інтеграції, перебудови 

національних адміністративних структур згідно з європейськими 

стандартами. Транспонування законодавства ЄС у національне 

законодавство – важливе завдання, проте не менш значущою є його 

ефективна імплементація за участю відповідних адміністративних 

структур і судових органів, що слугує необхідною умовою для 

взаємних зобов’язань, пов’язаних із членством в ЄС. У рішенні 

Євроради, засідання якої відбувалося 12-13 грудня 1997 р. у 

Люксембурзі, наголошується, що дотримання Копенгагенського 

політичного критерію є передумовою для започаткування переговорів 

про вступ
450

. Економічний критерій та здатність виконувати обов’язки, 

пов’язані з набуттям членства, мають оцінюватися далекоглядно і 

гнучко. При цьому рішення про початок переговорів між країною-

кандидатом та ЄС не означає їх успішного й одночасного завершення. 

Результати переговорів та перспективи вступу країн-кандидатів 

залежатимуть від стану готовності, ступеня відповідності кожної з них 

Копенгагенським критеріям
451

, а також потенційної спроможності ЄС 

інтегрувати нових членів і не втратити керованості системи, позаяк 

розширення має відбуватися у розумних межах. Статус країни-

кандидата не надає державі автоматичного права на вступ до ЄС
452

, він 

залишає за собою право визначати момент, коли буде готовий прийняти 

нових членів. 

Аналізуючи моделі співробітництва ЄС з третіми країнами, варто 

враховувати термінологічні відмінності між поняттями «асоціація» 

(англ. association), поширеним у зовнішній діяльності ЄС у контексті 

його співробітництва з асоційованими країнами / асоційованими 

партнерами, та «асоційоване членство» (англ. associated membership), 

яке не передбачене установчими договорами ЄС, отже, такого формату 

відносин з ЄС не існує. Угоди про асоціацію (англ. Association 

                                                           
450

 See: Accession criteria (Copenhagen criteria). Glossary of summaries. URL: https://eur-lex.europa.eu/summary/ 

glossary/accession_criteria_copenhague.html. 
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 Hamul'ák Ondrej, Stehlik Václav. European Union Constitutional Law: Revealing the Complex Constitutional System 
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Agreements) є застосовуваною формою закріплення відносин між ЄС та 

його партнерами, зокрема у рамках південного та східного вимірів 

Європейської політики сусідства
453

: Ізраїлем, Йорданією, Єгиптом, 

Марокко, Тунісом, Грузією, Молдовою, Україною тощо, а також 

іншими третіми країнами, серед яких Мексика, Чилі. Примітно, що, як 

підкреслює професор В. І. Муравйов, «ступінь співпраці між ЄС і 

третіми країнами в межах асоціації неоднаковий і залежить як від цілей 

асоціації, так й від рівня економічного і політичного розвитку третьої 

країни»
454

. Зрештою, з-поміж країн – претендентів на вступ до ЄС, які 

зачасту іменуються країнами-партнерами (англ. partner countries), 

розрізняють країну-заявницю, країну-кандидата та потенційну країну-

кандидата. Так, держава, що подала заявку на вступ до ЄС, має статус 

країни-заявниці (англ. applicant country), держава, чию заявку на вступ 

підтримали, – статус країни-кандидата (англ. candidate country), а 

держава, що має перспективу членства в ЄС, згідно з укладеною з ним 

міжнародною угодою, але ще не подала заявки, називається 

потенційною країною-кандидатом (англ. potential candidate country)
455

. 

Членство в ЄС, з огляду на політичні стандарти першого 

Копенгагенського критерію, вимагає від країни-кандидата стабільності 

інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, дотримання 

прав людини, повагу і захист прав меншин. Викладене частково 

корелюється з цінностями ЄС, які з набранням чинності 1 грудня 

2009 р. Лісабонським договором 2007 р. є «новою правовою 

категорією», зміст якої не тотожний Копенгагенському політичному 

критерію, не обмежується ним. У ст. 2 ДЄС у редакції Лісабонського 

договору 2007 р. закріплено перелік цінностей ЄС і встановлено, що 

«Союз базується на цінностях поваги до людської гідності, свободи, 
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демократії, рівності, верховенства права та дотримання прав людини, 

включно прав меншин. Ці цінності є спільними для держав-членів у 

рамках суспільства, якому притаманні плюралізм, недискримінація, 

толерантність, справедливість, солідарність та рівність жінок і 

чоловіків»
456

, що теж є складовими системи цінностей ЄС. Зазначені 

фундаментальні цінності ЄС – права, свободи і принципи – 

конкретизовано у Хартії ЄС від 7 грудня 2000 р., адаптованій 12 грудня 

2007 р.
457

, яка має однакову юридичну силу з установчими договорами, 

належить до джерел первинного права ЄС
458

 з моменту набрання нею 

чинності, однак не має прямої дії та не розширює компетенцію ЄС, як 

вона визначена в установчих договорах. Понад те, в п. 6 ст. 3 ДЄС у 

редакції Лісабонського договору 2007 р. акцентується, що ЄС досягає 

своїх цілей належними засобами у межах компетенції, наданої йому 

державами-членами в установчих договорах. У цьому контексті 

примітно, що в міжнародних відносинах ЄС утверджує і просуває свої 

цінності та інтереси, сприяє захисту своїх громадян; він заохочує … 

до захисту прав людини, у тім числі прав дитини, а також неухильного 

дотримання і розвитку міжнародного права, особливо дотримання 

принципів Статуту ООН
459

 (п. 5 ст. 3 ДЄС у редакції Лісабонського 

договору 2007 р.). Зрештою, наразі відданість цінностям ЄС
460

, втілення 

їх у повсякденне життя, практична реалізація становлять основний 

критерій набуття членства в ЄС. 

Кожний з Копенгагенських критеріїв має свої складові. Політичний 

критерій містить такі підкритерії: забезпечення свободи 
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парламентських і президентських виборів, а також виборів до місцевих 

органів влади; створення та розширення діяльності демократичних 

інститутів, неурядових організацій, незалежних засобів масової 

інформації; прийняття законодавства і створення інститутів 

(законодавчий та інституційний рівні), що надійно захищають права 

меншин і вразливих категорій (у тім числі дітей та осіб з обмеженими 

можливостями); здійснення заходів з протидії дискримінації в усіх 

сферах суспільного життя; посилення боротьби з організованою 

злочинністю та протидії корупції; вирішення питань правового 

забезпечення та посилення спроможності боротьби з відмиванням 

коштів; створення надійно діючих інститутів у сфері юстиції та 

внутрішніх справ, гарантії незалежності судової влади, поліпшення 

функціонування судів; захист громадянських (особистих) прав і свобод 

людини. 

Звісно, конституції країн-заявниць мають гарантувати 

демократичні свободи, насамперед політичний плюралізм, свободу 

слова і свободу совісті. Вони встановлюють демократичні інститути та 

незалежні органи правосуддя, органи конституційної юрисдикції, що 

створює умови для належного функціонування державних установ, 

проведення вільних і справедливих виборів, періодичної зміни 

правлячої парламентської більшості, а також визнання важливої ролі 

опозиції у політичному житті суспільства. При цьому вислів знаного 

історика В. Ключевського: «політична фортеця міцна лише тоді, коли 

тримається на силі моралі»
461

 набуває особливої актуальності, 

зважаючи на нагальну необхідність ушляхетнення політики мораллю. 

Згідно з Копенгагенськими критеріями, вимоги до членства у сфері 

економіки полягають у наявності як дієвої ринкової економіки, так і 

здатності впоратися з конкурентним тиском і дією ринкових сил у 

межах ЄС. Отже, економічний критерій має дві складові – існування 

дієвої ринкової економіки і спроможність впоратися з конкурентним 

тиском та дією ринкових сил у рамках ЄС, виконання кожної з яких 
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оцінюється на основі аналізу цілком конкретно визначених чинників. 

Наявність дієвої ринкової економіки характеризується такими 

елементами: встановлення рівноваги між попитом і пропозицією, що 

досягається у результаті вільної взаємодії ринкових сил; лібералізація 

цін і торгівлі; відсутність значних перешкод для доступу на ринок 

(створення нових підприємств) і виходу з нього (банкрутство, 

ліквідація); наявність достатньої правової бази, зокрема регулювання 

права власності; дотримання законів та виконання контрактів; 

досягнення макроекономічної стабільності, включаючи стабільність 

цін, державних фінансів та платіжного балансу; наявність суспільного 

консенсусу стосовно основ економічної політики; достатня 

розвиненість фінансового сектору для спрямування накопичених 

коштів та заощаджень на інвестування виробництва. 

Критерій спроможності впоратися з конкурентним тиском та дією 

ринкових сил у межах ЄС передбачає: наявність дієвої ринкової 

економіки з достатнім рівнем макроекономічної стабільності, що дає 

змогу суб’єктам господарювання приймати рішення в умовах 

стабільності та передбачуваності; достатню кількість, за належну ціну, 

людських і матеріальних ресурсів, включно з інфраструктурою 

(енергопостачання, телекомунікації, транспорт тощо), рівень освіти та 

дослідницької діяльності, їх перспективність; ступінь впливу урядової 

політики та національного законодавства на конкурентоспроможність 

шляхом проведення торговельної політики, політики конкуренції, 

надання державної допомоги, підтримки малих і середніх підприємств 

тощо; створення середовища, сприятливого для підприємницької 

діяльності, досягнення прогресу в реструктуризації підприємництва; 

належний рівень і темпи торговельної інтеграції країни з ЄС, досягнуті 

до його розширення (обсяг і структура торгівлі з державами-членами); 

достатню частку малих підприємств у структурі економіки, почасти 

завдяки тому, що вони, як правило, отримують більшу вигоду від 

спрощеного доступу на ринок, і почасти тому, що домінування великих 
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підприємств може означати більшу інертність у пристосуванні до умов 

ринку
462

. 

На етапі підготовки до вступу (англ. pre-accession stage) в ЄС 

країни-кандидати реформують свою економіку з метою досягнення її 

відповідності Копенгагенському економічному критерію стосовно 

дієвої ринкової економіки, здатності витримувати конкурентний тиск і 

дію ринкових сил у межах ЄС. Крім того, на цій стадії має бути 

здійснено адаптацію до acquis ЄС щодо економічної і валютної 

політики, а саме: завершення лібералізації руху капіталів; заборона 

будь-якого прямого фінансування державного сектору через 

національний центральний банк або шляхом надання привілейованого 

доступу державного сектору до фінансових інститутів; відповідність 

статуту національного центрального банку країни-кандидата 

установчим договорам ЄС та Статуту Європейської системи 

центральних банків і Європейського центрального банку, включаючи 

положення про незалежність органів фінансового контролю і 

підтримання стабільності цін. Виконання цих вимог разом із постійним 

здійсненням належної економічної політики і послідовним 

проведенням економічних реформ, увідповідненням критеріям 

конвергенції (зближення), дасть змогу, набувши членства в ЄС, брати 

участь у Економічному і валютному союзі. Єврокомісія у Стратегії та 

Доповіді за 2001 р. «Досягаючи успіху в розширенні ЄС» про прогрес у 

процесі вступу до ЄС країн-кандидатів зробила висновок, що країни-

кандидати можуть виконати свої зобов’язання у цій сфері, проте щодо 

цілей Економічного і валютного союзу Єврокомісія вважає, що 

входження нових держав-членів до Європейського валютного союзу 

одразу після їх вступу до ЄС є передчасним
463

. Головна причина 

полягає в тому, що необхідне подальше розгортання структурних 

реформ до того, як держави будуть здатні підтримувати стійку 
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макроекономічну стабільність, що підкреслює вагомість економічних 

зрушень у контексті забезпечення виконання цієї складової 

Копенгагенських критеріїв. Відтак, одним з основних критеріїв є 

наявність конкурентоспроможної ринкової економіки та визнання 

правил і стандартів ЄС. Інтеграційне об’єднання посилює заходи з 

контролю за виконанням Копенгагенських критеріїв і прагне 

впровадження граничної величини реальної економічної конвергенції 

як передумови для вступу або відкриття переговорів про вступ до ЄС. 

Досягнення відповідності Копенгагенським критеріям, необхідне 

для набуття членства в ЄС, має чіткі хронологічні пріоритети. Так, 

здатність національної економіки витримувати конкурентний тиск в 

умовах внутрішнього ринку та прийняття acquis мають бути досягнуті 

на момент вступу нової держави, тобто після завершення переговорів 

між країною-кандидатом та ЄС, основним предметом яких є визначення 

умов і строків імплементації acquis, кількості й тривалості перехідних 

періодів, упродовж яких новий член ЄС може не відповідати окремим 

критеріям набуття членства. Ця складова економічного критерію 

виконується у середньостроковій перспективі, упродовж п’яти років, а 

наявність дієвої (у тім числі соціально орієнтованої) ринкової 

економіки має бути забезпечено до початку переговорів про вступ. 

Водночас відповідність держави так званому ціннісному критерію, 

першому Копенгагенському критерію, а також засадничому 

географічному критерію «європейськості» слугує передумовою для 

подання офіційної заявки на вступ до ЄС і, зрештою, початку офіційних 

переговорів про вступ. Їх результати та перспективи вступу країн-

кандидатів залежатимуть не лише від стану готовності кожної з них, а 

також потенційної здатності ЄС інтегрувати нових членів і при цьому 

не втратити керованості системи, саме тому він залишає за собою право 

визначати момент, коли буде готовий прийняти до свого складу країн-

кандидатів як нових членів. 

Виконання критерію членства (юридичного критерію), який 

передбачає здатність країн-кандидатів не лише реалізовувати права, а й 

виконувати обов’язки, пов’язані з набуттям членства в ЄС, у тім числі 
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відданість цілям політичного, економічного і валютного союзу, 

насамперед стосується поступової адаптації національного 

законодавства до acquis, що є невід’ємною складовою Копенгагенських 

критеріїв і включає доробок, у тім числі правову спадщину, політико-

правові досягнення ЄС на момент вступу до нього країни-кандидата. У 

Мадридських критеріях вказується на необхідність визначення, 

прийняття, виконання та правового застосування acquis communautaire 

– ключового аспекту підготовки до членства в ЄС, що вимагає не лише 

включення до національного законодавства, а й забезпечення дієвого 

застосування acquis communautaire через відповідним чином 

пристосовані адміністративні структури та судові органи. У 1995 р. на 

засіданні Євроради в м. Канни (Франція) було прийнято рішення, що 

найефективнішим способом виконання критерію членства є адаптація 

національного законодавства до acquis communautaire, тобто спільного 

доробку, під яким наразі розуміють acquis як сукупність загальних прав 

і обов’язків, що є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС, постійно 

розвивається та охоплює: зміст, принципи і цілі установчих договорів; 

законодавство, прийняте згідно з установчими договорами і судовою 

практикою Суду ЄС; декларації та резолюції ЄС; заходи у сфері 

Спільної зовнішньої та безпекової політики (як головної складової 

політичного союзу, що формується у рамках ЄС
464

, та одного з 

пріоритетних напрямів зовнішньої діяльності ЄС у визначених 

державами-членами межах); заходи у галузі правосуддя і внутрішніх 

справ; міжнародні угоди, укладені ЄС та укладені його державами-

членами між собою в сфері діяльності ЄС
465

. 

Професор В. І. Муравйов під acquis вбачає «звід правових норм, 

судових рішень, доктринальних понять, рекомендацій, домовленостей 

тощо, який виник у процесі функціонування європейських інтеграційних 

об’єднань, становить основу правового порядку Європейського Союзу і 

має беззастережно сприйматися державами-членами та країнами – 
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претендентами на вступ до нього»
466

. У контексті викладеного вище 

заслуговує на увагу й вперше в Україні запропоноване вченим два 

десятиліття тому визначення acquis communautaire як сукупності норм, 

закріплених передусім в установчих договорах, правових актах, судових 

рішеннях, політичних деклараціях, міжнародних угодах ЄС (на той час – 

європейських співтовариств) та практики їх застосування, що є правовим 

стрижнем європейської інтеграції, правовою основою відносин із 

третіми країнами та іншими суб’єктами міжнародного права
467

. 

Примітно, що ЄС наполегливо утверджує автономність інтеграційного 

правового порядку, уникаючи формального визнання jus cogens – 

імперативних норм загального міжнародного права – складовою аcquis 

ЄС, як свого часу європейські співтовариства формально не визнавали 

норми jus cogens частиною acquis communautaire, трансформованого в 

аcquis (аcquis ЄС). 

У сучасній інтерпретації, в зв’язку зі скасуванням опорної структури 

ЄС (англ. EU pillar structure), йдеться про аcquis або аcquis ЄС (як 

взаємозамінні поняття), тобто доробок ЄС, який мають беззастережно 

поділяти й застосовувати як держави-члени (у повному обсязі), так і 

країни – партнери, країни – претенденти на вступ до ЄС, серед яких 

країни – заявниці, країни – кандидати, потенційні країни – кандидати
468

. 

Під час переговорів про вступ до ЄС застосовуються критерії набуття 

членства, кожний з яких відповідає конкретному галузевому розділу з 

масиву acquis (наразі нараховує 35-ть тематичних блоків
469

), що 
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становить політико-правову категорію, яка постійно змінюється, 

узгоджується та узагальнюється ЄС. Дотримання аcquis ЄС є 

згуртовуючим чинником; категорією, що динамічно розвивається і 

розширюється, особливо у сфері зовнішньої діяльності, у зовнішньому 

вимірі, втім, донині немає уніфікованого підходу до тлумачення її змісту 

в актах інституцій ЄС, доктрині та судовій практиці. Як наслідок, 

з’являються нові підвиди, одним з яких є базовий acquis, котрий країни-

кандидати мають імплементувати насамперед та у повному обсязі, 

враховуючи національні пріоритети імплементації його елементів на 

етапі підготовки до вступу в ЄС, що може зумовлювати для них значні 

методологічні труднощі та фінансові витрати, при цьому індивідуальні 

постійні та/або тимчасові відступи від acquis надаються лише «у 

виняткових випадках і в обмеженому обсязі»
470

. Країни-кандидати 

зобов’язані імплементувати в повному обсязі acquis ЄС, скориставшись 

можливістю застосування індивідуальних постійних та/або тимчасових 

відступів у вигляді поступок та/або компромісів, які досягаються у 

процесі переговорів щодо пошуку взаємоприйнятних рішень. 

Важливе значення для України має адаптація національного 

законодавства і практики до рішень Суду ЄС, які є складовими acquis 

ЄС
471

. Національні суди при розгляді спорів про порушення прав 

людини, поряд із застосуванням практики ЄСПЛ, особливу увагу мають 

приділяти відповідній усталеній судовій практиці Суду ЄС, як це 

безпосередньо випливає з положень УА 2014 р.
 472

. 

Зміст аcquis на етапі підготовки до вступу не однаковий для країн-

кандидатів та, inter alia, узалежнений від результатів переговорів між 

інституціями ЄС та країною-кандидатом на вступ до ЄС. Примітно, що 

acquis навіть щодо країн-кандидатів однієї «хвилі розширення» може 

відрізнятися з огляду на тривалість ведення переговорів, їх 
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результативність, сутність взаємних поступок і компромісів, які 

свідчать про наявність політичної ваги, вплив відповідної держави на 

політичні процеси. У ході переговорів про вступ до ЄС країни-

кандидати, посилаючись, зокрема на необхідність захисту національних 

економічних інтересів, прагнуть отримати перехідні періоди. Практика 

вказує на те, що ще жодна з нових держав-членів ЄС не погодилася 

імплементувати acquis у повному обсязі, яким він є на момент вступу. 

Перед початком етапу підготовки до вступу інституції ЄС аналізують 

політичну, економічну, енергетичну, безпекову, правову та інші 

складові, що характеризують стан готовності кожної країни-кандидата 

взяти обов’язки, пов’язані з набуттям членства в ЄС. За результатами 

всебічного аналізу, інституції ЄС, враховуючи національні особливості 

та стан готовності країни-кандидата, можуть погодитись на певні 

індивідуальні постійні та/або тимчасові відступи «у виняткових 

випадках і в обмеженому обсязі»
473

, чи навпаки, розширити складові 

аcquis вступу, за змістом кожного розділу якого інституції ЄС та 

уповноважені представники країни-кандидата ведуть переговори. 

Коли держава, дотримуючись вимог ст. 49 ДЄС у редакції 

Лісабонського договору 2007 р., подає заявку на вступ до ЄС, між ними 

узгоджується змістове наповнення індивідуального для кожної країни-

кандидата Партнерства з метою вступу (англ. Accession partnership). 

Зазвичай на етапі підготовки країн-кандидатів до вступу, ЄС не вимагає 

від них імплементації acquis вступу в повному обсязі, а з метою 

пришвидшення виконання критеріїв набуття членства, інституції ЄС 

спільно з уповноваженими органами країн-кандидатів визначають 

пріоритети імплементації acquis вступу, які обумовлюються і 

закріплюються в Партнерстві з метою вступу. Угода про вступ у 

Партнерство встановлює: по-перше, сфери (визначені у висновку 

Єврокомісії щодо заявки на вступ цієї держави до ЄС), в яких країні-

кандидату необхідно досягти прогресу в середньостроковій перспективі 

на основі критеріїв набуття членства; по-друге, всебічну допомогу, яка 

надається до вступу, включаючи фінансову та технічну допомогу задля 
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підтримки економічних і політичних реформ у країні-кандидаті
474

, 

зміцнення її організаційної структури та створення адміністративного 

потенціалу, підготовки до прав і обов’язків, пов’язаних з членством в 

ЄС. 

Керуючись Партнерством з метою вступу та щорічними звітами 

Єврокомісії про досягнутий країнами-кандидатами прогрес у виконанні 

критеріїв набуття членства, кожна з них приймає Національну програму 

з адаптації до acquis (NPAAs), в якій, з огляду на національні інтереси, 

inter alia, визначає національні пріоритети у сфері адаптації 

законодавства та імплементації acquis. Країни-кандидати визначають 

графік реалізації Партнерства на практиці, а також кожна з них готує 

план дій, спрямований на зміцнення її адміністративного та судового 

потенціалу
475

. Імплементація та застосування аcquis не вирізнятимуться 

дієвістю без ефективного функціонування адміністративної та судової 

систем країн-кандидатів, позаяк аcquis включає не лише наявні та 

потенційні правові норми, судові рішення, практику їх застосування, 

попередні та наступні акти / заходи, політичні рішення ЄС, а також і 

належне функціонування національної політичної, економічної, 

соціальної, правової систем країни-кандидата згідно з правилами, 

політикою і практикою ЄС, а також європейськими стандартами, 

встановленими, inter alia, Копенгагенськими критеріями набуття 

членства в ЄС. При цьому аcquis є невід’ємною складовою останніх і 

вирізняється притаманним йому зовнішнім виміром застосування. 

Механізм переговорів про вступ передбачає врахування критеріїв, за 

якими оцінюється прогрес у цих переговорах з кожною країною-

кандидатом відповідно до європейських стандартів. Важливе значення 

має обопільне дотримання принципу прогресивної інтеграції, 

покликаного забезпечити максимізацію поступових та послідовних 

перетворень у країнах-кандидатах згідно визначених правил, принципів 

і цілей. 
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Привертає увагу Стратегія передвступу (англ. pre-accession 

strategy), котра пропонує так званий структурований діалог між 

інституціями ЄС і країнами-кандидатами, а також включає процес 

переговорів про вступ після виконання певних умов та суттєву 

підтримку в процесі підготовки до вступу
476

. Стратегія передвступу 

встановлює політико-правові рамки для процесу вступу кожної країни-

кандидата; передбачає процедури і пріоритети; визначає інструменти, 

на яких базується процес вступу, зокрема: двосторонні угоди між ЄС і 

країнами-кандидатами; Партнерство з метою вступу (англ. Accession 

partnership); участь у програмах, агенціях і комітетах ЄС; передвступна 

допомога; політичний діалог; оцінка Єврокомісії, так званий 

моніторинг
477

. Передвступна допомога покликана посприяти 

увідповідненню умовам вступу країнами-кандидатами і потенційними 

кандидатами на вступ до ЄС
478

. Йдеться про фінансову і технічну 

допомогу задля сприяння у підготовці до набуття членства в ЄС
479

, в 

увідповідненні законодавства та інститутів (законодавчий та 

інституційний рівні) стандартам і законодавству ЄС, передусім аcquis 

ЄС, та мати можливість виконувати свої обов’язки як держав-членів. 

Спеціальний інструмент на підтримку розширення – передвступна 

допомога – є важливим елементом Стратегії передвступу та надається 

адресно, диференційовано за обсягом, адаптативно до конкретної 

ситуації, орієнтуючись на потреби і можливості бенефіціарів Програми 

«Інструмент для підготовки до вступу» (англ. Instrument for Pre-

accession Assistance, IPA; IPA І датується 2007-2013 рр.), що охоплює: 

вибір механізмів надання передвступної допомоги, враховуючи 

узгоджені тематичні пріоритети; чіткі показники (піддаються перевірці 

на предмет ефективності) оцінки прогресу в досягненні поставлених 

цілей; очікувані результати. 
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Інструмент для підготовки до вступу 2021-2027 рр. (IPA IІІ) має 

свої цілі (підготовка бенефіціарів до майбутнього членства в ЄС і 

підтримка процесу їх вступу), бюджет, форми допомоги ЄС і правила її 

надання, у тім числі керуючись принципом справедливого розподілу 

допомоги, що доповнює заснований на результатах підхід до відкриття 

переговорів про приєднання або прогресу в них
480

 (ст. 1, 2 (b)). Бюджет 

на період 2021-2027 рр. (IPA IІІ) становить 14,5 млрд. євро
481

 (ст. 4), для 

порівняння: на період 2014-2020 рр. (IPA ІІ) – 11,7 млрд. євро
482

, а його 

бенефіціарами є Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Північна 

Македонія, Чорногорія, Сербія та Туреччина (Ісландія як потенційна 

країна-кандидат на вступ до ЄС додалась до бенефіціарів IPA IІІ). 

Європарламент та Рада ЄС санкціонують щорічні асигнування у рамках 

Багаторічних фінансових рамок на період з 2021 по 2027 рр. (п. 1а ст. 

7). Водночас Верховний представник ЄС із закордонних справ і 

безпекової політики (англ. High Representative of the Union for Foreign 

Affairs and Security Policy) має забезпечувати загальну координацію 

зовнішньої діяльності інтеграційного об’єднання; спільно з 

Єврокомісією – координацію між зовнішньою діяльністю ЄС і 

політикою розширення; Єврокомісія має забезпечити узгодженість між 

наданням допомоги і політикою розширення, яка має слугувати 

основою для такої допомоги (п. 1 ст. 6), а також, у співпраці з 

державами-членами, подбати про уникнення дублювання, відповідно до 

принципів зміцнення оперативної координації надання зовнішньої 

допомоги
483

 (п. 3 ст. 6). Викладене підкреслює значення узгодження 

політики і процедур, останніх між собою, забезпечення 

взаємодоповнюваності цих процедур. Взаємопов’язаність, 

взаємообумовленість політики і процедур формують цілісність 

механізму. Це вказуватиме на відсутність подвійних стандартів у 
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прийнятті рішень з окреслених питань, заохочуватиме бенефіціарів до 

ефективного та дієвого використання наданих коштів. 

Серед загальних цілей Інструменту для підготовки до вступу на 

період 2021-2027 рр. (IPA IІІ) визначено надання допомоги для 

прийняття та реалізації політичних, організаційних, правових, 

адміністративних, соціальних і економічних реформ, дотримання 

цінностей ЄС (п. 1 ст. 3), а серед конкретних цілей: зміцнення 

верховенства права, демократії, поваги до прав людини, 

основоположних прав, громадянського суспільства, поваги до 

культурного різноманіття (п. 2 (a) ст. 3); підвищення ефективності 

державного управління і підтримка транспарентності, структурних 

реформ, незалежності судової влади, протидія корупції та належне 

врядування на всіх рівнях, у тім числі стосовно державних закупівель, 

державної допомоги, конкуренції, іноземних інвестицій та 

інтелектуальної власності
484

 (п. 2 (b) ст. 3). Таким чином, у сфері 

забезпечення прав людини конкретні цілі Інструменту для підготовки 

до вступу (IPA IІІ) цілком корелюються із загальними та скеровані на 

формування правил, стандартів, політики і практики бенефіціарів, 

дотримуючись принципу поваги до прав людини як осердя цінностей 

ЄС / спільних цінностей, правозахисних стандартів. У такий спосіб 

країни-кандидати та потенційні країни-кандидати на вступ до ЄС 

експліцитно залучаються до євроінтеграційних процесів на спільних 

ціннісних засадах, які прямо чи опосередковано поширюються 

інтеграційним об’єднанням у рамках різних форм і моделей 

регіонального співробітництва, різних форм допомоги ЄС. На практиці 

це підкреслює значення принципу інклюзивного партнерства, має 

відповідати обопільним стратегічним і геополітичним інтересам, що 

свідчитиме про наявність спільної зацікавленості. 

Привертають увагу також підстави та процедура зупинення як 

тимчасового припинення надання допомоги: якщо бенефіціар не 

дотримується принципу демократії, верховенства права, належного 

врядування, поваги до прав людини та основоположних свобод або 
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стандартів ядерної безпеки, або порушує зобов’язання, взяті за 

відповідними угодами, укладеними з ЄС, або постійно відступає щодо 

одного чи декількох Копенгагенських критеріїв, Єврокомісія 

уповноважена приймати делеговані акти з метою зупинення / 

часткового зупинення допомоги ЄС. У разі часткового зупинення 

мають бути вказані програми, на які воно поширюється (п. 1 ст. 7 b). 

Примітно, що «у випадках часткового зупинення, допомога Союзу, 

передусім, використовується для підтримки організацій громадянського 

суспільства та недержавних суб’єктів щодо заходів, спрямованих на 

заохочення (англ. promoting) прав людини та основоположних свобод, 

підтримку процесів демократизації і діалогу в країнах-партнерах»
485

 

(п. 3 ст. 7 b). 

Аcquis, поєднуючи, inter alia, основну частину законодавства ЄС
486

, 

слугує інструментом забезпечення динаміки розвитку процесу 

європейської інтеграції в її пріоритетних сферах. Аcquis ЄС має бути у 

повному обсязі інкорпорованим (англ. incorporated) країною-заявницею 

в національну правову систему до дати її вступу в ЄС, а застосовувати 

його вона зобов’язана безпосередньо з цієї дати
487

. Впровадження 

acquis ЄС в національні правові системи з метою їх удосконалення та 

збереження доробку ЄС, його досягнень, є необхідною умовою 

успішного завершення процесу вступу країни-заявниці до ЄС. Метою 

етапу підготовки до вступу в ЄС є підготовка країни-кандидата до 

застосування acquis, позаяк кожна країна-кандидат на момент вступу 

має імплементувати acquis ЄС у повному обсязі, а також забезпечити 

його неухильне та ефективне застосування у внутрішніх правових 

порядках відповідно до європейських стандартів, обумовлених у 

Копенгагенських критеріях. Власне, це свідчитиме про досягнення 

відповідності Копенгагенським критеріям. 

Водночас варто враховувати відмінності між Копенгагенськими 

критеріями як умовами набуття членства в ЄС та критеріями 
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конвергенції, тобто умовами приєднання до Європейського валютного 

союзу, виконання яких дає державам-членам право на участь у ньому, 

що є важливим сегментом ЄС
488

, але вступ до ЄС не означає 

автоматичного приєднання, автоматичної участі в Європейському 

валютному союзі. 

Важливо також, що Конвенція 1950 р., становлячи стрижень 

діяльності Ради Європи у сфері захисту прав людини, визнана 

складовою правової системи ЄС, його правового порядку, acquis ЄС, 

вона є міжнародним договором, в якому в тім числі беруть участь усі 

держави-члени ЄС, та який прямо стосується цілей цього 

інтеграційного об’єднання. Основоположні права, гарантовані 

Конвенцією 1950 р., що є спільними для конституційних традицій 

держав-членів ЄС, належать до загальних принципів права ЄС
489

 (п. 3 

ст. 6 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р.). Останні є 

«концептуально концентрованим вираженням засадничих цінностей ЄС 

та його правової системи, не мають вибіркового застосування, 

поширюються на всі правовідносини у рамках інтеграційного 

об’єднання sui generis»
490

, забезпечують внутрішню узгодженість і 

ефективність правової системи ЄС, становлять її морально-правове 

підґрунтя, слугуючи самостійним джерелом первинного права ЄС
491

. 

Принагідно зауважимо, що з метою врахування різних інтересів, 

іманентно властивих державам-членам ЄС щодо організації процесу 

його розширення, Лісабонським договором 2007 р. запроваджено 

декілька нововведень: по-перше, країни-заявниці мають не лише 

акцептувати цінності ЄС, а й довести їх дотримання на практиці; по-

друге, Європарламент і національні парламенти інформуються та 

мають визначити свою позицію щодо заявки на вступ відповідної 
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держави. Крім того, до ст. 49 ДЄС у редакції Лісабонського договору 

2007 р., прийняття якого було зумовлене, передусім, необхідністю 

реформування та оновлення самого ЄС, вперше включено положення, 

що не лише уможливлює, а й прямо уповноважує Єврораду 

встановлювати додаткові критерії набуття членства в ЄС. Лісабонський 

договір 2007 р. юридично закріпив Копенгагенські та Мадридські 

критерії набуття членства в ЄС, прийняті Єврорадою, наділивши її 

повноваженнями щодо схвалення змісту та обсягу критеріїв 

відповідності, змісту та обсягу аcquis вступу (практика свідчить про 

його наповнення на етапі підготовки до останнього), включно й щодо 

перегляду наявних критеріїв відповідності, зважаючи на мінливу 

політичну та економічну ситуації в ЄС. Таким чином, позиція Євроради 

позначається на темпах і перспективах розширення ЄС. 

Концепція здатності до розширення ЄС перебуває під впливом 

політичної кон’юнктури. Скажімо, на фоні переговорів про вступ з 

Туреччиною Франція та Австрія виступили за визначення чітких 

критеріїв «поглинання» і вважають за необхідне встановити залежність 

подальших кроків з розширення від того, що буде однозначно 

окреслено «інтеграційну спроможність» ЄС. Екс-президент Франції 

Н. Саркозі прямо висловився проти членства Туреччини і виступив з 

вимогою скликання Групи мудреців (англ. The Wise Men Group; так 

званої Рефлексивної групи) як незалежної аналітичної групи, рішення 

про створення якої було оголошено на засіданні Євроради 14 грудня 

2007 р. Йшлося про моделювання перспектив розвитку ЄС, щоб 

забезпечити його ефективне реагування на виклики у період 2020-2030 

рр., серед яких доцільність прийняття до ЄС нових держав (доповідь 

Проєкт Європа 2030, опублікована у 2010 р.). Загалом створення Групи 

мудреців стало своєрідним компромісом між ЄС та Францією, яка 

пообіцяла навзамін не блокувати переговори про вступ Туреччини, 

однак перспективність останніх, як і раніше, залишається доволі 

сумнівною, особливо враховуючи абсурдні масштаби чисток 

інакомислячих після невдалої спроби «військового перевороту» в ніч на 

16 липня 2016 р. Поза сумнівом, між розширенням та реформуванням 
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ЄС проглядається дуже чітка політична взаємозалежність. Договір про 

встановлення Конституції для Європи 2004 р. (англ. Treaty establishing a 

Constitution for Europe) було відхилено Францією, у тім числі з метою 

запобігання майбутнім «хвилям розширення». Скептичне ставлення до 

політики розширення ЄС зумовлене, зокрема, тим, що вступ нових 

членів став основною причиною зростаючого безробіття та підвищення 

тиску на соціальні стандарти у межах ЄС
492

. Показовою у контексті 

наведеного є позиція Польщі, яка категорично відкидає формулу 

«жодного розширення без угоди» та акцентує на тому, що діятиме лише 

за принципом «жодної підтримки угоди без згоди на подальше 

розширення»
493

. 

До укладення Лісабонського договору 2007 р. установчі договори 

не містили положень щодо відносин ЄС з державами-сусідами. Він 

включив до тексту ДЄС ст. 8, яка містить клаузулу сусідства, що 

зобов’язує ЄС розвивати з державами-сусідами особливі відносини, 

спрямовані на створення простору добробуту та добросусідства, 

заснованого на цінностях ЄС, принципах поглибленого 

співробітництва. Практика ЄС свідчить, що дію цієї клаузули може 

бути поширено і на «сусідів безпосередніх сусідів», оскільки це вже 

відбулося із залученням до Європейської політики сусідства 

Азербайджану та Вірменії. П. 2 ст. 8 ДЄС у редакції Лісабонського 

договору 2007 р. уповноважує ЄС на укладання з державами-сусідами 

особливих міжнародних угод – угод про асоціацію, що 

закріплюватимуть взаємні права та обов’язки. Процедура укладання 

угод про асоціацію на підставі вказаної статті ДЄС передбачає 

отримання згоди Європарламенту та прийняття одностайного рішення 

Радою ЄС, а імплементація цих міжнародних угод, їх практична 

реалізація має бути предметом регулярних консультацій між 

сторонами. Телеологічне і системне тлумачення ст. 2 та 8 ДЄС у 
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редакції Лісабонського договору 2007 р. дає змогу зробити висновок 

про те, що ЄС не може укладати такі особливі міжнародні угоди з 

державами, які відмовляються визнавати цінності ЄС або принаймні не 

демонструють активної позиції щодо їх негайного впровадження, 

зокрема у сфері демократії, верховенства права, поваги до прав людини. 

Термін «особливі відносини» вказує на поглиблені форми 

співробітництва та відсутність його єдиної моделі. Зазначене 

формулювання дасть змогу ЄС застосовувати гнучкий підхід з метою 

досягнення кінцевої політичної мети у відносинах з державами-

сусідами, зокрема створення простору стабільності, заснованого на 

цінностях ЄС. Таким чином, установчими договорами ЄС було 

встановлено принцип диференціації (англ. differentiation principle), який 

вже успішно функціонував у механізмі Європейської політики 

співробітництва. Крім того, формального закріплення набув принцип 

обумовленості (англ. conditionality principle) шляхом обов’язкового 

забезпечення державами-сусідами поваги до цінностей ЄС. Окреслене 

співробітництво виключає внутрішню асоціацію, тобто формальну 

участь третіх країн у прийнятті рішень інституціями ЄС. Для держав-

сусідів, які відповідатимуть критеріям членства в ЄС, угода про 

асоціацію, за сприятливих політичних умов, може стати початковим 

підготовчим етапом до повноправного членства, якого держави-сусіди 

набуватимуть, поступово долучаючись до окремих елементів 

організаційно-правового механізму ЄС
494

. 

Вступ нової держави до ЄС не може відбутися, допоки не буде 

вирішено, що він має «здатність до приєднання» нового члена. 

Ухваливши Копенгагенські критерії, Єврорада не передбачила 

механізму, який би гарантував, що держави – члени ЄС відповідають 

цим критеріям, але схвалила рішення відслідковувати їх дотримання. У 

1993 р., коли кандидатами на вступ до ЄС були держави Центральної та 

Східної Європи, Єврорада в Копенгагені відзначила важливість 

«поглинальної спроможності» ЄС, його здатності прийняти нових 

членів, позаяк збереження інтеграційної динаміки є важливим 
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чинником, складовою спільного інтересу ЄС та країн-кандидатів. Під 

час кожного етапу розширення Єврокомісія подає аналіз можливих 

наслідків від вступу нових членів. Інтенсифікація дискусій про 

«поглинальну спроможність» інтеграційного об’єднання зумовила 

прийняття Стратегії розширення ЄС 2006 р. та Спеціального 

повідомлення про поглинальну спроможність. Ключовою ідеєю, що її 

було закладено у цій Стратегії, стала позиція про зупинення 

(тимчасово) розширення на більш-менш тривалий час і припинення 

практики масових «хвиль розширення» через «інтеграційну втому» 

держав – членів ЄС. Однією з основних причин «втоми» від 

розширення у багатьох державах – членах ЄС є необхідність подолання 

суттєвого соціально-економічного розриву з новими членами. Чітко 

виражена соціальна й економічна диференціація між показниками 

нових членів і середнім показником по ЄС спричинює підвищення 

фінансових витрат і посилює тенденцію до внутрішньосоюзної 

делокалізації та, відповідно, до міграції працівників. У Стратегії 

розширення ЄС 2006 р. було зроблено чергову спробу дати визначення 

терміна «поглинальна спроможність» і поступово замінити його на 

«інтеграційну спроможність», оскільки перший розглядався як 

односторонній підхід ЄС та формував негативне ставлення до процесу 

розширення. Однак у політичному дискурсі й донині переважає 

«поглинальна спроможність». 

У Стратегії розширення ЄС від 10 листопада 2015 р. вироблено 

бачення перспектив і пріоритетів розширення ЄС, його майбутньої 

інтеграційної політики, визначено середньострокову стратегію політики 

розширення ЄС, висвітлено досягнення і проблеми країн-кандидатів та 

потенційних країн-кандидатів
495

. Зауважимо, що про Україну в цій 

Стратегії не йдеться. Дискурс щодо перспектив прийняття нових членів 

та інтеграційної спроможності ЄС зосереджено здебільшого довкола 

географічних меж і загальних політичних критеріїв відбору майбутніх 

членів, нових завдань ЄС, можливих наслідків виходу з ЄС 
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Великобританії, удосконалення механізмів прийняття рішень ЄС. 

Інституційні трансформації та реформаторські перетворення в ЄС під 

потужним тиском кризових потрясінь покликані зберегти його 

згуртованість і цінності, підтвердити привабливість європейської 

моделі регіональної інтеграції, повернути престиж членству в ЄС, 

довівши, що він є дієздатним проєктом
496

. 

Новітні підходи до розширення ЄС відображено у прийнятому 

Єврокомісією Пакеті розширення на 2020 р.
497

, одним зі складових 

якого є Повідомлення про політику розширення ЄС 2020 р.
498

. 

Всеохопний Економічний та інвестиційний план для Західних Балкан, 

схвалений Єврокомісією 6 жовтня 2020 р., inter alia, має на меті: 

довгострокове відновлення економіки регіону, активізацію реалізації 

структурних реформ, зміцнення інноваційного потенціалу, прискорення 

переходу до «зелених» і цифрових технологій, цифрову трансформацію 

економіки і суспільства, орієнтовану на людину, сприяння регіональній 

інтеграції, заохочення сталого економічного зростання і підтримки 

реформ, необхідних для просування на шляху до ЄС, зокрема, 

наближення до єдиного ринку ЄС
499

. Вагому роль у цьому процесі, у 

забезпеченні та збереженні його динаміки, відіграє Єврокомісія, позаяк 

саме вона оцінює і встановлює пріоритети реформ для країн – 

претендентів на вступ до ЄС, які відповідально мають брати на себе 

зобов’язання, активізуючи зусилля для їх належного і своєчасного 

виконання. 

Умови та процедуру вступу держав до ЄС експліцитно встановлено 

ст. 49 (Розділ VI «Заключні положення») ДЄС у редакції Лісабонського 

договору 2007 р.: будь-яка європейська держава, що поважає цінності 

ЄС, вказані у ст. 2, та зобов’язується їх дотримуватись, може 
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звернутися із заявкою на вступ до ЄС. Європарламент і національні 

парламенти інформуються про цю заявку. Країна-заявниця подає свою 

заявку до Ради ЄС, яка постановляє щодо неї одностайно, після 

консультації з Єврокомісією та за згодою Європарламенту, який 

приймає рішення більшістю членів від загального складу. При цьому до 

уваги беруться критерії відповідності, схвалені Єврорадою, щодо них 

проводяться переговори з країною-кандидатом, у процесі яких 

перевіряється стан її відповідності встановленим критеріям набуття 

членства. Понад те, абзацом другим даної статті передбачено, що умови 

вступу та зміни, які цей вступ зумовлює для установчих договорів ЄС, є 

предметом угоди між державами-членами та країною-заявницею, яка 

підлягає ратифікації згідно з конституційними правилами кожної з 

них
500

 і належить до джерел первинного права ЄС. 

Таким чином, за нинішніми правилами процедура вступу держави 

до ЄС передбачає подання заявки Раді ЄС (головуюча держава 

упродовж липня-грудня 2020 р. – Німеччина; січня-червня 2021 р. – 

Португалія; липня-грудня 2021 р. – Словенія; січня-червня 2022 р. – 

Франція; липня-грудня 2022 р. – Чехія). Країна-заявниця може 

отримати статус країни-кандидата від Євроради на підставі висновку як 

рекомендації Єврокомісії, яка розглядає заявку на вступ до ЄС у світлі 

критеріїв набуття членства (Копенгагенських критеріїв) й надає 

висновок
501

. Саме Єврорада, а не Рада ЄС, приймає рішення розпочати 

переговори про вступ з країною-кандидатом. Отже, процес вступу бере 

відлік лише з одностайно ухваленого рішення Євроради про відкриття 

переговорів. Дотримуючись наведених вище критеріїв вступу, країна-

кандидат має у процесі переговорного періоду продемонструвати 

готовність взяти на себе права та обов’язки, пов’язані з членством в ЄС, 

здійснивши низку реформ задля увідповіднення національного 

законодавства acquis ЄС (наразі поєднує 35-ть тематичних блоків) і 
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покращення інфраструктури та/або врядування
502

. Одразу по успішному 

завершенню переговорів після впровадження всіх 35-ти розділів аcquis, 

Рада ЄС одностайно схвалює, а Європарламент надає згоду на 

підписання угоди про вступ
503

 конкретної держави до ЄС. Ця угода має 

бути ратифікована однією / декількома країнами-кандидатами та усіма 

державами-членами ЄС, кожна з яких, звісно, має право вето на 

розширення складу ЄС. Аналогічним правом наділений Європарламент, 

який надає згоду більшістю від загального складу (на практиці 

голосування в Європарламенті проводиться до підписання угоди про 

вступ), а в разі ненадання згоди Європарламентом таку угоду не може 

бути підписано. 

Вочевидь практика кожної наступної «хвилі розширення» ЄС 

засвідчує тенденцію постійного збільшення обсягу аcquis вступу, 

якому, як правило, притаманні такі елементи. По-перше, країна-

кандидат на момент вступу має імплементувати базовий аcquis, осердя 

якого становлять установчі договори ЄС. Судовий аcquis, тобто 

доробок як результат практики судових органів ЄС, теж має бути 

імплементований країною-кандидатом, оскільки він є складовою 

базового аcquis. Нездатність країни-кандидата імплементувати судовий 

аcquis до моменту вступу може загрожувати єдності та цілісності 

правової системи ЄС
504

, інтеграційного правопорядку. По-друге, до 

аcquis вступу входять міжнародні угоди, укладені між державами – 

членами ЄС, що забезпечують діяльність інтеграційного об’єднання, 

зокрема міжнародні угоди, що мають на меті встановлення єдиного 

режиму правового регулювання функціонування внутрішнього ринку 

ЄС. По-третє, країни-кандидати мають приєднатися до міжнародних 

угод, укладених між ЄС і третіми країнами або міжнародними 

організаціями відповідно до ст. 218 ДФЄС. Примітно, що міжнародні 

угоди ЄС, укладені на підставі його виключної компетенції, матимуть 
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обов’язкову юридичну силу для країн-кандидатів з моменту їх вступу 

до ЄС, а щодо міжнародних угод ЄС, укладених на підставі спільної 

компетенції (ЄС та держав-членів), то нові держави – члени ЄС 

«зроблять усе можливе для приєднання» до них згідно з вимогами 

відповідних угод про вступ та національного конституційного 

законодавства. Крім того, країни-кандидати мають бути здатними взяти 

на себе обов’язки, пов’язані з членством у міжнародних організаціях і 

міжнародних органах, членами яких є держави – члени ЄС (наприклад, 

Рада Європи, Світова організація торгівлі, Міжнародний кримінальний 

суд), а також мають зробити все можливе, щоб усунути невідповідності 

між їхніми міжнародними зобов’язаннями та обов’язками, пов’язаними 

з набуттям членства в ЄС. По-четверте, складовою аcquis вступу є 

м’яке право (англ. soft law) ЄС
505

, тобто сукупність правил поведінки, 

які містяться в актах sui generis (планах дій, Білих книгах тощо), не 

наділених обов’язковою юридичною силою, втім мають певний 

опосередкований правовий ефект і зумовлюють практичні наслідки
506

. 

Згідно з рішенням Євроради, прийнятим у Люксембурзі 1997 р., 

Єврокомісії було запропоновано подавати щорічні звіти про досягнутий 

країнами-кандидатами прогрес з конкретними висновками. У них 

Єврокомісія аналізує відповідність реформ, що проводяться у країнах-

кандидатах, Копенгагенським критеріям, стан їх виконання, беручи до 

уваги лише вжиті заходи, а не ті, що готуються, щоб мати можливість 

на основі об’єктивного підходу порівняти й оцінити реальний прогрес 

держави у цілеспрямованій реалізації її євроінтеграційних устремлінь 

як цілеспрямованих прагнень. 

З метою визначення рівня виконання країнами-кандидатами умов 

набуття членства, Єврокомісія, застосовуючи критерії обумовленості, у 

кожному своєму висновку щодо оцінки виходить за межі формального 

опису політичних інститутів і відносин між ними, оцінюючи, на основі 

ряду детальних критеріїв, чи має демократія реальний характер. При 
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цьому перевіряється, як захищаються конституційні права і свободи, у 

тім числі свобода слова, в процесі діяльності політичних партій, 

неурядових організацій і засобів масової інформації. Оцінка реального 

прогресу проводиться на підставі різних джерел інформації: звітів 

Єврокомісії, інформації, наданої країнами-кандидатами з метою 

внесення коректив до висновків щодо оцінок Єврокомісії, 

супроводжуваних її зауваженнями; інформації, отриманої в процесі 

діяльності двосторонніх органів асоціації у рамках Європейських угод 

(англ. European аgreements), якими встановлено відносини асоціації 

(асоціативні відносини, англ. establishing an association) між 

відповідними державами та ЄС, і перевірки стану адаптації 

законодавства; звітів Європарламенту; оцінок держав-членів; 

інформації, пов’язаної з функціонуванням міжнародних організацій, 

inter alia, ОБСЄ (докладніше див. підрозділ 1.1), Ради Європи 

(докладніше див. підрозділ 1.2 монографії), а також міжнародних 

фінансових інститутів і міжнародних неурядових організацій. Відтак, 

перед країнами-кандидатами стоять складні завдання, темпи вирішення 

яких залежать від ефективності інструментарію, засобів їх розв’язання. 

Інституції ЄС не лише контролюють процес досягнення відповідності 

критеріям набуття членства, а й намагаються розробляти дієві програми 

з цією метою
507

, враховуючи можливості конкретних держав і межі 

можливого. Підготовлені на основі ретельного аналізу висновки щодо 

оцінки Єврокомісії, зокрема стосовно поданих державами заявок на 

вступ до ЄС, відображають їх прогрес у досягненні відповідності 

Копенгагенським критеріям. Єврокомісія у проміжному звіті про 

виконання умов, необхідних для відкриття переговорів, має відзначити 

сталий прогрес у контексті виконання її рекомендацій. 

До нинішніх країн-кандидатів (держави, за якими офіційно визнано 

статус кандидатів на вступ до ЄС: Албанія, Північна Македонія, 

Чорногорія, Сербія, Туреччина
508

, а потенційними країнами-
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кандидатами є решта держав Західних Балкан – Боснія і Герцеговина 

(у червні 2015 р. набула чинності Угода про стабілізацію та асоціацію 

між Боснією і Герцеговиною та ЄС), самопроголошена Республіка 

Косово (у жовтні 2015 р. укладено Угоду про стабілізацію та 

асоціацію між Косовом та ЄС); Ісландія 12 березня 2015 р. та 

Швейцарія 16 червня 2016 р. офіційно відкликали свої заявки на вступ 

до ЄС) вимоги виконання критеріїв членства значно жорсткіші, ніж це 

було у межах попередніх етапів розширення, а також процедура вступу 

може змінюватись, перелік критеріїв – доповнюватися ЄС у ході 

переговорів з країнами-кандидатами. Як відомо, ЄС лише декілька разів 

відхиляв заявки на вступ: у 1987 р. – Марокко (не відповідає 

засадничому географічному критерію членства), у 1990 р. – Туреччини 

(авторитарність правлячого режиму). Кожна країна-кандидат має 

відповідати Копенгагенським критеріям набуття членства в ЄС, 

отримавши високу оцінку зусиль, докладених для виконання 

встановлених умов, і досягнутих результатів. Однак рішення ЄС у 

контексті розширення дедалі частіше мотивуються політичною 

доцільністю, а не об’єктивними оцінками реальної ситуації в країнах-

кандидатах. 

Восени 2019 р. Франція заявила про необхідність сповільнення 

процесу розширення ЄС, обґрунтувавши свою позицію численними 

кризами та їхніми негативними впливами. Оприлюднивши нову модель 

розширення ЄС, Франція прагне запровадити нові правила вступу 

держав до ЄС, вимагає перегляду наявних критеріїв набуття членства та 

зміни алгоритму переговорного процесу, заміни діючої процедури 

вступу (вважаючи її недосконалою) новим поступовим процесом 

прийняття до ЄС, що складатиметься з семи послідовних етапів 

увідповіднення більш жорстким умовам у вигляді комплексних блоків 

(1) верховенство права та основоположні права; 2) освіта і наука; 

3) зайнятість і соціальні справи; 4) фінансові справи; 5) єдиний ринок, 

сільське господарство та рибальство; 6) закордонні справи; 7) інші) з 

метою ефективного наближення до європейських стандартів і спільних 

цінностей. Після відкриття переговорного процесу осердя 
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євроінтеграції більше не становитиме одночасне впровадження великої 

кількості – 35-ть тематичних напрямів, позаяк їх замінено поетапним 

процесом, за якого кожен з етапів супроводжуватиметься окремими 

переговорами. Крім того, на випадок, якщо уряд країни-кандидата 

відступить від європейських стандартів і спільних цінностей, від своїх 

зобов’язань перед ЄС, Францією запропоновано додати компонент 

«реверсивності», тобто закріпити право виходу інтеграційного 

об’єднання у будь-який момент з цієї 7-ми етапної процедури, з 

переговорного процесу про вступ. 

У такий спосіб ЄС матиме можливість у будь-який момент 

припинити, зупинити, сповільнити переговори про вступ, повернути 

процес набуття членства на попередній рівень. Примітно, що 

результативне завершення державою переговорів щодо кожного етапу 

відкриватиме можливості доступу до відповідних програм ЄС, 

отримання цільового фінансування (зовнішнє фінансування ЄС 

характеризується послідовністю, ефективністю, транспарентністю і 

підзвітністю), а також дасть змогу брати участь у певних секторальних 

політиках ЄС. Так, успішне завершення країною-кандидатом 

четвертого етапу уможливлює приєднання до банківського союзу ЄС, а 

п’ятого – наділить її правами на структурні фонди, отже 

багатомільярдні субсидії. Ідею поступової інтеграції, принцип 

прогресивної інтеграції, покладено в основу нової моделі розширення 

ЄС, реформованого підходу до процесу вступу в ЄС, а успішне 

проходження завершального етапу має забезпечити набуття 

повноправного членства в ЄС. 

Франція, пославшись на відсутність прогресу в процесі проведення 

внутрішніх реформ у цих державах, 15 жовтня 2019 р. заблокувала 

пропозицію розпочати переговори про вступ з Албанією та Північною 

Македонією, виступивши, за підтримки Данії та Нідерландів, а також за 

сприяння деяких інших держав-членів (Австрії, Чехії, Італії, Польщі, 

Словаччини, Словенії) проти розширення ЄС в умовах нинішніх 

викликів, що постали перед інтеграційним об’єднанням і поза ним. 

Наполягаючи на докорінній реформі, впровадженні нової поетапної 
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процедури вступу, Франція намагається отримати можливість якщо не 

покласти край, то, принаймні, блокувати будь-яке розширення ЄС, 

завуалювавши, у такий спосіб, небажання реалізовувати політику його 

розширення. Водночас наприкінці 2019 р. жваво обговорювалось 

«привілейоване партнерство» з шістьма державами Західних Балкан 

(Албанією, Північною Македонією, Сербією, Чорногорією, Боснією і 

Герцеговиною, самопроголошеною Республікою Косово), так звана 

«норвезька модель» як «жалюгідна альтернатива» перспективи набуття 

повноправного членства, вступу до ЄС балканських держав. Зрештою, 

щодо останніх йдеться про розробку до саміту ЄС і держав Західних 

Балкан (6 травня 2020 р., м. Загреб; Хорватія головувала у Раді ЄС до 1 

липня 2020 р.), нової прийнятної інтеграційної моделі. Принаймні, 

наразі вступ до ЄС поки залишається стратегічною метою не лише 

Західних Балкан, а й, за твердженням Єврокомісії, інтеграційного 

об’єднання. 

У рамках пріоритетних напрямів нової стратегії розширення 

Єврокомісія 5 лютого 2020 р. прийняла Повідомлення «Активізація 

процесу вступу – надійна перспектива ЄС для Західних Балкан», в 

якому пропонуються зміни методології для активізації процесу, 

послуговуючись чітко визначеними принципами: більше довіри, більш 

потужне політичне керівництво (акцентуючи на політичній керованості 

процесу), більш динамічний процес, більше передбачуваності
509

. 

Переговори будуть зосереджені на шести динамічних тематичних 

кластерах, взаємопов’язаних і взаємодоповнюваних напрямах, часові 

рамки кожного з яких переважно обмежені одним роком. Примітно, що 

дотримання основоположних прав і верховенства права становитиме 

стрижень переговорного процесу з першого по завершальний етап. 

Йдеться про нові правила, нову парадигму розширення ЄС, нову 

методику ведення переговорів про вступ, переглянуто їхню 

методологію. Єврокомісія підтримала необхідність реформування 
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процесу вступу, процедури набуття членства в ЄС згідно з 

французькою пропозицією, посиливши вагомість позиції окремих 

держав-членів у переговорному процесі та спростивши можливість 

його зупинення / «перезавантаження» з огляду на трансформаційний 

ефект проведення необхідних далекосяжних реформ у країнах-

кандидатах, їх результативність. Ключовим для оцінки останньої 

слугуватиме підхід до співробітництва і наріжний його принцип 

«більше за більше» (англ. more for more), базований на досягненнях 

(моніторинг на місцях проводитимуть європейські експерти), тобто 

йдеться про обопільні чітко простежувані переваги: більше фінансової і 

технічної допомоги, більше доступу до внутрішнього ринку ЄС і 

можливостей секторальної співпраці в обмін на більше результативних 

реформ. 

Таким чином, проведення глибинних реформ у кожній державі 

оцінюється з огляду на її індивідуальні досягнення, заслуги, а оцінка 

досягнутого прогресу і виявлення недоліків позначаються на заохоченні 

цієї держави. Примітно, що принцип «більше за більше» широко 

використовується ЄС у зовнішній діяльності, в політиці розширення, в 

його відносинах з третіми країнами, inter alia, у рамках Східного 

партнерства як східного виміру Європейської політики сусідства, 

акцентуючи увагу на тому, що набуття членства в ЄС є осяжним і 

досяжним концептуально-практичним проєктом, який заохочує до 

швидкого здійснення необхідних реформ. 

Якщо держава демонструватиме належні результати здійснення 

реформ, вони виявляться дієвими за новими методиками їх оцінювання 

Єврокомісією, у тім числі системної оцінки поточних законодавчих 

процесів, ця держава може очікувати збільшення фінансування і 

посилення співробітництва з міжнародними фінансовими інститутами. 

Водночас, якщо держава демонструватиме сповільнення / скасування 

реформ, це може призвести до застосування до неї санкцій, тобто 

зупинення / припинення фінансування, зупинення / припинення 

переговорів про вступ тощо. 
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Нова процедура містить доволі чітку передумову проведення 

ефективних реформ для відкриття переговорів про вступ (з Албанією та 

Північною Македонією у рамках Стратегії ЄС щодо балканських країн; 

з Чорногорією і Сербією ведуться переговори про вступ), 

синхронізуючи пріоритети та очікування перед початком інтенсивної 

взаємодії з метою досягнення конкретних результатів балканськими 

країнами-кандидатами після десятиріч невизначеності, відтермінувань і 

різних за результативністю переговорів. Не менш важливим елементом 

оновленої стратегії розширення ЄС на Балкани є великий економічний 

план для балканського регіону загалом, який сприятиме реалізації 

однієї з ключових цілей ЄС у межах цього регіону: примирення через 

інтеграцію. Вітчизняним органам державної влади варто взяти до уваги 

практику та пріоритети розширення ЄС, досвід конкретних країн-

кандидатів і наявні тенденції у цій площині, позаяк приклад Албанії та 

Північної Македонії вкотре переконливо засвідчив, що нині членство в 

ЄС неможливе не лише без набуття членства у Раді Європи, а й 

Північноатлантичному альянсі. 

У цьому контексті заслуговує на увагу й право добровільного 

виходу з ЄС. Нововведенням Лісабонського договору 2007 р., 

запозиченим з Договору про встановлення Конституції для Європи 

2004 р., що не набув чинності, але зберігає історичне та політичне 

значення, є формальне закріплення визнання права держав-членів на 

добровільний вихід зі складу ЄС (ст. 50 ДЄС у редакції Лісабонського 

договору 2007 р.), втім, така можливість і раніше була гарантована 

державам-членам відповідно до норм загального міжнародного права. 

Кожна з держав – членів ЄС може прийняти відповідне рішення згідно 

зі своїми конституційними правилами. Держава-член, яка прийняла 

рішення про вихід, нотифікує про свій намір Єврораду. В світлі 

орієнтирів, встановлених Єврорадою, ЄС проводить переговори та 

укладає з цією державою угоду, що визначає порядок виходу останньої 

та засади її майбутніх відносин з ЄС. Переговори про укладення такої 



277 

угоди проводяться відповідно до п. 3 ст. 218 ДФЄС
510

. При цьому угоду 

від імені ЄС укладає Рада ЄС, прийнявши рішення кваліфікованою 

більшістю голосів згідно з п. 3b ст. 238 ДФЄС, після надання згоди 

Європарламентом. Примітно, що у цьому випадку, коли Рада ЄС 

приймає рішення не з ініціативи Єврокомісії або Верховного 

представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики, 

кваліфікована більшість визначається як не менше 72% членів Ради ЄС, 

які представляють держави-члени, що беруть участь у голосуванні, в 

яких зосереджено не менше 65% населення ЄС. 

Установчі договори ЄС припиняють дію щодо зацікавленої 

держави з дня набуття чинності угодою про вихід або – за відсутності 

такої угоди – через два роки з моменту нотифікації Євроради про намір 

виходу, якщо тільки Єврорада за згодою зацікавленої держави-члена 

одностайно не ухвалить рішення про подовження цього строку (п. 3 

ст. 50 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р.). Отже, вихід зі 

складу ЄС здійснюється на підставі міжнародної угоди, що теж 

потребує згоди Європарламенту, а в разі відсутності такої угоди 

можливий вихід в односторонньому порядку через два роки з моменту 

нотифікації Євроради зацікавленою державою, з урахуванням 

положення п. 3 ст. 50 вказаного Договору щодо можливості 

подовження 2-річного строку
511

. 

За результатами референдуму, проведеного 23 червня 2016 р. у 

Великобританії, 52 % британців проголосували за вихід країни з ЄС, 

«віддавши перевагу суверенітету». Поза сумнівом, наслідки цього 

референдуму матимуть глобальний характер, він засвідчує 

нестабільність і турбулентність усієї системи міжнародних відносин. 

Власне, Великобританія активувала ст. 50 ДЄС у редакції 

Лісабонського договору 2007 р., усвідомлюючи, що йдеться про 

складний і тривалий процес, який вимагає виваженого підходу. 

                                                           
510

 Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. 

Official Journal of the European Union. C 202/01. Vol. 59. 7 June 2016. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN. 
511

 Ibid. 



278 

Великобританія вибудовуватимеме нові відносини з ЄС, який не в 

усьому досконалий, але у ньому краще і безпечніше, ніж поза ним
512

. 

Важливо, що стосовно вищеокреслених питань, пов’язаних з 

виходом, члени Євроради та Ради ЄС, які представляють державу-

члена, що виходить зі складу ЄС, не беруть участі в обговоренні та 

прийнятті щодо цієї держави рішень Євроради та Ради ЄС. Згідно з п. 5 

ст. 50 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р., якщо держава-

член, що вийшла зі складу ЄС, знову звертається із заявкою на вступ, то 

ця заявка підлягатиме розгляду відповідно до процедури, встановленої 

ст. 49 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р., враховуючи 

визначені нею географічний та загальні політичні критерії
513

, що 

становлять мінімально прийнятний для ЄС обсяг аcquis вступу. 

Водночас в ЄС зростає невдоволення реалізацією, масштабами та 

наслідками попередніх розширень, відбувається переосмислення 

ставлення до цього процесу. Підвищення рівня скепсису щодо 

розширення має декілька вимірів: по-перше, наявність побоювань, що 

вступ нових членів спричинюватиме загострення внутрішніх протиріч, а 

це означатиме зростання частоти випадків блокування, ускладнення, 

уповільнення процесу прийняття рішень ЄС; по-друге, деякі держави-

члени вважають, що з розширенням 2004, 2007 і 2013 рр. суттєво 

зменшено їх вплив, і занепокоєні можливістю подальшого ослаблення 

своїх позицій у разі прийняття нових членів. Водночас спостерігаються 

труднощі формування європейської ідентичності (див. підрозділ 6.3 

монографії) на основі географічної близькості, мовної спорідненості, 

спільності історичного досвіду і культурної спадщини, що, безумовно, 

позначається на «інтеграційній спроможності» ЄС, втім, саме 

європейська ідентичність, як згуртовуючий чинник, суттєво впливатиме 

на майбутнє ЄС та його держав-членів, на перспективи країн-

кандидатів
514

. 
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Значного поступу у виконанні політичної складової 

Копенгагенських критеріїв в Україні наразі досягти не вдалося, ступінь 

її відповідності другому Копенгагенському критерію, що включає 

проведення важких, але необхідних структурних реформ, теж не 

свідчить про наявність особливих зрушень. Примітно, що Законом 

України затверджена Загальнодержавна програма адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу 

визначає механізм досягнення Україною відповідності третьому 

Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в ЄС. 

Цей механізм включає адаптацію законодавства, створення відповідних 

інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного 

правотворення та правозастосування
515

. Водночас метою адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС визначено досягнення 

відповідності правової системи України аcquis з урахуванням критеріїв, 

що висуваються ЄС до держав, які мають намір вступити до нього
516

. 

Загалом ступінь євроінтеграції України варто розглядати у контексті 

політичних, економічних, соціальних перетворень і структурних реформ, 

спрямованих на досягнення нею відповідності Копенгагенським 

критеріям, що передбачає не лише адаптацію вітчизняного 

законодавства передусім до acquis ЄС, а й застосування на практиці, 

проте вступ до ЄС не має бути самоціллю. Євроінтеграційні устремління 

радше мають слугувати імпульсом до демократизації з метою 

вдосконалення політичної і правової систем, а перспектива набуття 

членства в ЄС, що не є виключеною, згідно з преамбулою УА 2014 р. 

(«Угода не визначає наперед і залишає відкритим майбутній розвиток 

відносин Україна – ЄС»
517

, є потужним стимулом для проведення 

радикальних, глибинних, цілеспрямованих, транспарентних, 

послідовних реформ в Україні, використовуючи системний підхід, 
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оскільки цілком очевидно, що Копенгагенські критерії стосуються 

передусім мобілізації внутрішніх чинників зміцнення демократії та 

розвитку економіки держави, зокрема шляхом виробництва 

наукомісткої, енергоощадної, експортоорієнтованої продукції, адже 

відповідність їм за фактичної динаміки політичних, економічних і 

соціальних процесів здатна забезпечити якісну зміну парадигми 

відносин з ЄС
518

, зробити перспективу вступу України реальністю. 

Висновки. З огляду на викладене, процес розширення ЄС базується 

на визначених критеріях, чітких умовах і гнучких процедурах. Метою 

етапу підготовки до вступу в ЄС є підготовка країни-кандидата до 

застосування acquis, позаяк кожна з них на момент вступу має 

імплементувати acquis ЄС у повному обсязі, а також забезпечити його 

неухильне та ефективне застосування у внутрішньому правовому 

порядку відповідно до європейських стандартів, обумовлених у 

Копенгагенських критеріях. Власне, це свідчитиме про досягнення 

відповідності Копенгагенським критеріям. Критерії набуття членства в 

ЄС віддзеркалюють складність оптимізації процесів ухвалення рішень в 

інтеграційному об’єднанні та впровадження їх результатів. У ЄС 

спостерігаються тенденції «інтеграційної втоми», вступ нових держав 

може мати суперечливий, а іноді навіть протилежний очікуваному 

ефект щодо дієздатності, функціональної дієвості та стабілізаційної 

спроможності Об’єднання. 

Напрацювання стратегії та започаткування процесу реформування, 

оновлення ЄС є реакцією на численні кризи, виклики і загрози, а також 

на наслідки Brexit, засвідчуючи прагнення уникнути «фрагментації» 

всередині Об’єднання. Bихід Великобританії актуалізував процес 

збалансування національних і спільних інтересів, перезавантаження ЄС. 

Водночас наявність низки внутрішніх криз спонукає європейські еліти 

займати вкрай обережну і виважену позицію щодо євроінтеграційних 
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амбіцій країн-партнерів, вказує на неготовність ЄС до подальшого 

ефективного розширення, принаймні у середньостроковій перспективі. 

Копенгагенські критерії набуття членства в ЄС є його комплексним 

баченням ключових сфер реформування країн – кандидатів на вступ, 

що є взаємопов’язаними, адже успіх в одній з них досягатиметься лише 

за наявності прогресу в решті, а успіх у всіх сферах є необхідним задля 

забезпечення надійності економічних реформ, еволюційного розвитку 

держави і суспільства згідно зі стандартами і цінностями ЄС, 

закріпленими у Копенгагенських критеріях, досягнення відповідності 

яким має чіткі хронологічні пріоритети. Власне, лише засвоївши уроки 

минулого, врахувавши українські реалії та досвід виконання Угоди про 

партнерство і співробітництво між Україною та європейськими 

співтовариствами і їхніми державами-членами 1994 р., а також 

усвідомивши та осмисливши правову спадщину, поступово 

адаптувавши вітчизняне законодавство до acquis ЄС відповідно до 

напрямів, визначених в УА 2014 р. і забезпечивши її належне 

виконання, можна вибудувати спільне майбуття. Інструментами його 

наближення є спільні цінності та базові принципи, стандарти ЄС, що 

зумовлюють привабливість європейської моделі регіональної інтеграції, 

підтверджуючи логіку інтеграційної взаємодії через право та 

демократизацію. 

 

6.2 Угода про асоціацію між Україною та Європейським         

Союзом 2014 р. як новий правовий формат співробітництва у сфері 

прав людини та інтегральна складова інтенсифікації    

інтеграційної взаємодії 

 

Оновлення організаційно-правових засад співробітництва України з 

ЄС, активізація їх договірної практики актуалізує досліджувану 

проблематику, осмислення якої сприятиме розумінню значення поваги 

до прав людини у процесі реалізації політичної асоціації та економічної 

інтеграції України з ЄС, зміцнення політичних і економічних відносин 

між ними, поступової інтеграції України у внутрішній ринок ЄС та 
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адаптації вітчизняного законодавства передусім до acquis ЄС, 

враховуючи національні інтереси, діючі стандарти та політики ЄС, 

особливості його правового механізму, юридичні тонкощі відповідних 

правових актів ЄС, а також запроваджуючи практику дотримання 

європейських стандартів і методів регулювання, покладених в основу 

функціонування інтеграційного об’єднання. 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії 

та їхніми державами-членами, з іншої сторони
519

, 2014 р. (далі – УА 2014 

р.) є базовим двостороннім міжнародним договором рамкового 

характеру, що визначає новий формат відносин з ЄС на принципах 

поглиблення політичної асоціації та посилення економічної інтеграції, 

поєднуючи усі сфери і напрями співробітництва сторін, а також 

становлячи стратегічний орієнтир системних реформ в Україні
520

. УА 

2014 р. виходить поза рамки угод про асоціацію, укладених ЄС з 

державами Центральної і Східної Європи, увібравши та відтворивши 

mutatis mutandis основні критеріальні базиси євроінтеграційних 

перспектив України, оновивши спільний інституційно-правовий 

механізм, інструментарій двостороннього співробітництва. Вона сприяє 

поглибленню політичної асоціації (досягнення особливих відносин, 

заснованих на спільних цінностях, цілях і завданнях) та посиленню 

економічної інтеграції (поступово інтегруватися у внутрішній ринок ЄС) 

між сторонами через визначені у ній: взаємні права, взаємні та 

односторонні зобов’язання, у тім числі значний масив зобов’язань 

України щодо поступової адаптації вітчизняного законодавства і 

практики його застосування до права ЄС, передусім до acquis ЄС
521

, а 

також спільні дії та спеціальні процедури у рамках узгоджених 

конкретних сфер співробітництва. Важливо, що більшість положень УА 
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2014 р., присвячених, зокрема, співробітництву в сфері правосуддя, 

свободи та безпеки, сформульовано як взаємні зобов’язання, втім, 

зважаючи на суттєву відмінність у рівні розвитку сторін, вони 

розуміються радше як зобов’язання України, ніж ЄС та його держав-

членів. При цьому УА 2014 р. належить до категорії «змішаних угод» 

ЄС і становить новий правовий формат співробітництва, inter alia у 

сфері прав людини, та інтегральну складову інтенсифікації інтеграційної 

взаємодії Україна – ЄС як частина права ЄС і національного 

законодавства України
522

. 

Угоду про партнерство і співробітництво між Україною та 

європейськими співтовариствами і їхніми державами-членами від 14 

червня 1994 р., що набула чинності 1 березня 1998 р., було укладено на 

десятирічний строк (після його завершення діяла в режимі пролонгації), 

тому 5 березня 2007 р. з ініціативи ЄС започатковано офіційні 

переговори (протягом 2007–2012 рр. відбувся 21 раунд) щодо 

підготовки нової базової «посиленої угоди» між Україною та ЄС, що 

належить до нової генерації його угод про асоціацію з третіми 

країнами. У лютому 2008 р. офіційно розпочато переговорний процес 

(становив 18 раундів) про запровадження повномасштабної 

Поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі (далі – ПВЗВТ), в 

основу якої покладено релевантні правила Світової організації торгівлі 

(СОТ). З набуттям чинності 1 грудня 2009 р. Лісабонським договором 

2007 р. текст проєкту Угоди про асоціацію було узгоджено з 

установчими договорами: ДЄС у редакції Лісабонського договору 

2007 р. та ДФЄС
523

. 

Підписання УА 2014 р., яка має рамковий, всеохопний та 

довгостроковий характер, належить «до нового покоління угод ЄС про 
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асоціацію з третіми країнами»
524

, відбувалося у два етапи: 21 березня 

2014 р. – політичної, а 27 червня 2014 р. – економічної частин Угоди, 

одночасно з підписанням угод про асоціацію Грузії та Молдови з ЄС
525

. 

Часткове підписання УА в березні 2014 р. продемонструвало політичну 

підтримку ЄС і відданість сторін спільним цінностям, зокрема поваги до 

гідності та прав людини, а також спільним завданням, втім не 

передбачало набуття чинності політичної частини або її тимчасового 

застосування. Такий консолідований підхід до УА 2014 р. засвідчив, що 

вона є цілісним міжнародним договором, відтак ратифікаційні процедури 

розпочалися лише після підписання її повного тексту. УА 2014 р. 

синхронно 16 вересня 2014 р. ратифіковано Верховною Радою України (із 

заявою, Закон України № 1678-VII
526

) та схвалено Європейським 

Парламентом (п. 6а(і) ст. 218 ДФЄС), що уможливило її тимчасове 

застосування і позначило започаткування процесу ратифікації державами 

– членами ЄС. Нідерланди виявились останньою з 28-ми держав-членів, 

яка ратифікувала УА 2014 р., що набула чинності 1 вересня 2017 р., 

започаткувавши «новий етап реалізації євроінтеграційної стратегії нашої 

держави»
527

 на основі цивілізаційних цінностей. Імплементація угод про 

асоціацію Грузії, Молдови та України з ЄС у внутрішні правові системи 

цих держав регулюється їх національним конституційним правом
528

, а від 

ефективності імплементації безпосередньо залежить стан адаптації 

національного законодавства до acquis ЄС, що динамічно розвивається, 

вирізняючись широкою сферою застосування
529

. Головною метою 
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Порядку денного асоціації 2009 р. в оновленій редакції, схваленій 24 

червня 2013 р. Радою з питань співробітництва Україна – ЄС 

(трансформована у Раду асоціації Україна – ЄС), є забезпечення 

створення всеохопних практичних механізмів виконання УА 2014 р. 

Аналіз спеціальної юридичної літератури свідчить про наявність 

теоретико-методологічних, концептуально-прогностичних потреб та 

практичних проблем, пов’язаних з удосконаленням механізмів 

забезпечення дотримання прав людини в Україні та ЄС. Організаційно-

правові засади співробітництва та їхній еволюційний розвиток між 

Україною та ЄС підлягали доктринальному осмисленню, однак 

залишаються недооціненими вітчизняними вченими та науковцями 

держав-членів ЄС, оскільки, здебільшого, розглядаються фрагментарно, 

не завжди враховуючи реальний стан, наявні виклики, проблеми і 

тенденції. 

Механізми виконання УА 2014 р., за дотримання поваги до прав 

людини, еволюція статусу Хартії ЄС від політичної декларації до 

правового інструменту інтеграції
530

, особливості внесення змін до УА 

2014 р. становлять як теоретичний, так і практичний інтерес. У 

вітчизняній та зарубіжній юридичній науці, здебільшого, 

досліджувалися правові передумови, правова природа та 

інструментарій УА 2014 р., правові наслідки її реалізації, ґенеза захисту 

основоположних прав у ЄС, юрисдикція Суду ЄС, практика ЄСПЛ 

щодо держав-членів ЄС, коли вони здійснюють діяльність у межах 

сфери дії права ЄС. Різні аспекти організаційно-правового забезпечення 

виконання УА 2014 р. за поваги до прав людини є проблематикою, що 

має практичне значення для сучасної науки міжнародного права. 

Водночас концептуальні засади відносин асоціації Україна – ЄС, 

сучасні правові аспекти їх інтеграційної взаємодії, роль забезпечення 

поваги до прав людини у цьому процесі, новітні підходи до захисту 

основоположних прав у ЄС, особливості рецепції матеріальних норм 

Конвенції 1950 р. й прецедентного права ЄСПЛ у право ЄС є новою 
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сферою для вітчизняної науки міжнародного права, вивчення якої має 

практичний інтерес. Дослідження окреслених питань сприятиме 

розумінню еволюції інтеграційних процесів у сфері захисту 

основоположних прав, що має прикладне значення для підвищення 

ефективності та пришвидшення зорієнтованого на результат 

співробітництва України з ЄС на основі суттєвих елементів (англ. 

essential elements) УА 2014 р. щодо забезпечення поваги до базових 

принципів і спільних цінностей, передусім поваги до прав людини та 

основоположних свобод, їх дотримання і захисту
531

. Ключову роль у 

досягненні практичних результатів європейської інтеграції України, у 

формуванні відносин асоціації / асоціативних відносин (англ. associative 

relationship) Україна – ЄС має дотримання поваги до прав людини та 

основоположних свобод, поваги до людської гідності, як спільних 

цінностей, що наскрізно пронизують текст і «дух» УА 2014 р., 

становлячи найбільший суспільний інтерес в Україні та чутливу сферу 

для ЄС
532

. 

Укладення УА 2014 р. не означає набуття асоційованого членства 

(англ. associated membership), не передбаченого установчими 

договорами, отже, в ЄС такого статусу немає, а асоційований партнер 

певною мірою долучається до реалізації цілей і завдань інтеграційного 

об’єднання. У праві ЄС розрізняють дві форми налагодження відносин 

асоціації: асоціація із заморськими країнами – суверенними 

територіями відповідно до Частини четвертої ДФЄС (ЄС встановлює 

відносини асоціації з неєвропейськими країнами і суверенними 

територіями, які підтримують через обставини, що склалися історично, 

особливі відносини, зокрема з Данією, Францією, Нідерландами) та 

запровадження асоціації відповідно до ст. 217 ДФЄС, згідно з якою ЄС 

може укладати з однією чи кількома третіми країнами або 
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міжнародними міжурядовими організаціями угоди про асоціацію, 

визначивши взаємні права та обов’язки, спільні дії та спеціальні 

процедури
533

. Йдеться про більш гнучкі, менші за обсягом, особливі 

відносини (термін означає поглиблені форми співробітництва за 

відсутності його єдиної моделі) з ЄС, аніж ті, які передбачає вступ. ЄС 

укладає угоди про асоціацію як особливий вид міжнародних угод з 

третіми країнами, з якими він готовий розвивати міцні тривалі особливі 

відносини, що ґрунтуються на взаємній довірі та повазі до спільних 

цінностей, водночас ЄС застосовує різні підходи до держав і, 

відповідно, різний інструментарій співробітництва. Укоріненим у його 

практиці є укладення угод про асоціацію з метою підготовки 

асоційованої країни / асоційованого партнера до набуття членства в ЄС 

(у 1970-х рр. – з Мальтою і Кіпром, у 2000-х рр. – з Хорватією, 

Албанією та ін.), але при цьому вони такого однозначного зобов’язання 

не містять. Примітно, що немає прямого правового зв’язку між 

укладенням угоди про асоціацію та отриманням статусу країни-

кандидата. Асоціацію не варто ототожнювати з конкретними 

перспективами вступу, це не статус, а кваліфікація самої угоди, що 

поглиблює відносини, забезпечуючи, зокрема, часткову участь 

асоційованого партнера у правопорядку ЄС. 

Виокремлюють також угоди про асоціацію з неєвропейськими 

країнами з метою надання допомоги їх розвитку (з Південно-

Африканською Республікою 1999 р., Чилі 2002 р. тощо) та угоди про 

асоціацію як альтернативу членству в ЄС (Угода про Європейський 

економічний простір 1992 р.). Зрештою, назва угоди не означає, що 

вона є угодою про асоціацію у правовому сенсі, у разі, якщо підставою 

її укладення для ЄС не є ст. 217 ДФЄС (наприклад, Тимчасова угода 

про асоціацію з Палестинською автономією), натомість, якщо правовою 

підставою укладення угоди, навіть з іншою назвою, слугує саме ця 

стаття, то є підстави для її правової кваліфікації як угоди про асоціацію 
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(наприклад, Угода про Європейський економічний простір 1992 р.; 

Угода про торгівлю, розвиток і співробітництво з Південно-

Африканською Республікою 1999 р.), що дає змогу залучати до її 

реалізації, зокрема acquis ЄС щодо відносин асоціації, у тім числі 

наявний масив практики Суду ЄС. Крім того, як правило, значна 

частина положень угод про асоціацію є нормами прямої дії. 

Правовими підставами для підписання УА 2014 р. стали ст. 217 

ДФЄС, п. 1 ст. 31, ст. 37 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р. 

(Рішення Ради ЄС 2014/295/EU), п. 2b ст. 79 ДФЄС (Рішення Ради ЄС 

2014/669/EU). Публікація УА 2014 р. в Official Journal of the European 

Union налічує понад 2100 с., містить 486-ть статей з 46-ма додатками, 3-

ма протоколами і спільною декларацією, що свідчить про 

безпрецедентність за обсягом і рівнем деталізації цього інноваційного 

правового інструменту. За обсягом і тематичним спрямуванням УА 

2014 р. є наймасштабнішим і найамбітнішим міжнародним договором в 

історії України та практиці укладення ЄС міжнародних угод з третіми 

країнами, пронизаним не лише суттєвими змістовими положеннями, а й 

безліччю посилань на численні міжнародні стандарти у відповідних 

сферах
534

. 

УА 2014 р. запровадила асоціацію між Україною та ЄС і його 

державами-членами, визначивши її цілі, які мають досягатися за 

допомогою інтеграційних механізмів і реалізація яких покликана 

зміцнити відносини Україна – ЄС у чотирьох вимірах: перший полягає у 

ціннісному зближенні між сторонами, що ґрунтується на спільних 

цінностях і тісних привілейованих зв’язках, у тім числі поглибленні 

відносин асоціації через участь України в політиках, програмах і 

агенціях ЄС; другий вимір передбачає політико-безпекове зближення, 

тобто проведення посиленого політичного діалогу в усіх сферах 

взаємного інтересу, з питань підтримання миру і стабільності у 

регіональному і міжнародному масштабах, керуючись принципами 
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ООН та ОБСЄ як базовими; третій вимір стосується економічного 

зближення, тобто встановлення посилених економічних і торговельних 

відносин, які нададуть змогу поступово інтегруватися у внутрішній 

ринок ЄС, у тім числі завдяки створенню ПВЗВТ, а також завершення 

переходу України до діючої ринкової економіки, inter alia, у спосіб 

адаптації її законодавства до acquis ЄС; четвертий вимір пов’язаний зі 

зміцненням співробітництва у сфері правосуддя, свободи і безпеки з 

метою утвердження верховенства права і поваги до прав людини та 

основоположних свобод. Варто враховувати, що наведений перелік 

визначених в УА 2014 р. цілей асоціації Україна – ЄС є відкритим 

завдяки виокремленню такої цілі, як «створення умов для дедалі 

тіснішого співробітництва в інших сферах взаємного інтересу»
535

 (п. 2f 

ст. 1 УА 2014 р.). Відтак, сторони можуть поширити відносини 

асоціації фактично на будь-яке питання, що створює передумови для 

можливої формальної фіксації амбітніших цілей поглиблення 

конституційно закріпленої європейської інтеграції України, розвиваючи 

та посилюючи співробітництво у численних напрямах, дотримуючись 

прав людини та поважаючи її гідність. 

Суттєвими елементами УА 2014 р. є: повага до демократичних 

принципів, прав людини та основоположних свобод, верховенства 

права; сприяння повазі до принципів незалежності, суверенітету, 

територіальної цілісності, непорушності кордонів, а також протидія 

розповсюдженню зброї масового знищення, пов’язаних з нею 

матеріалів та засобів їх доставки. Ігнорування цих базових принципів 

договірною стороною може призвести до нежиттєздатності УА 2014 р., 

що матиме наслідком застосування процедури зупинення її дії, яка 

супроводжує кожну угоду про асоціацію. Таким чином, їх дотримання 

забезпечується правовим механізмом, що ґрунтується на понятті 

«порушення суттєвого елемента Угоди»
536

. Якщо таке сталося, інша 
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сторона вправі у спрощеному порядку невідкладно вжити заходів у 

відповідь на порушення, що можуть полягати в односторонньому 

зупиненні (тимчасово) дії УА 2014 р. 

Власне, відносини асоціації, ґрунтуючись на логіці інтеграції, 

базуються на принципах вільної ринкової економіки, а засадничими для 

їх посилення визначено: верховенство права, належне врядування, 

протидія корупції, боротьба з різними формами транснаціональної 

організованої злочинності та тероризмом, сприяння сталому розвитку і 

ефективній багатосторонності
537

. Ці положення проникнуті «духом», до 

втілення якого сторони зобов’язалися прагнути при практичному 

застосуванні та тлумаченні УА 2014 р.
538

. Примітно, що «включення до 

УА значної кількості сфер співпраці та їх детальна регламентація 

зумовлює необхідність створення правових передумов для реалізації її 

положень за допомогою цілої низки правових інструментів. До них 

можна віднести передусім міжнародні угоди, законодавчі та інші 

нормативні акти України, визнання Україною законодавчих актів ЄС та 

рішень Суду ЄС тощо»
539

. Отже, актуалізуються питання, пов’язані з 

механізмами забезпечення виконання положень УА 2014 р., в основу 

яких покладено спільні базові принципи і цінності, inter alia, поваги до 

прав людини, їх дотримання і захисту. Неодноразове наголошення у 

тексті УА 2014 р. на важливості забезпечення сторонами верховенства 

права зумовлене тим, що в ціннісному аспекті воно становить головний 

консолідаційний інструмент демократії, а осердям верховенства права і 

демократії є повага до прав людини
540

. 

Ключову роль у досягненні практичних результатів європейської 

інтеграції України, у формуванні асоціативних відносин Україна–ЄС 

має дотримання прав людини та основоположних свобод, повага до 
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людської гідності, як спільних цінностей, що наскрізно пронизують 

текст і «дух» УА 2014 р., її концептуальні засади, преамбулу і сім 

розділів, присвячених: загальним принципам визначеної моделі 

відносин асоціації; проведенню політичного діалогу про впровадження 

реформ з метою розвитку політичної асоціації, а також співробітництву 

та конвергенції у зовнішній і безпековій політиці; правосуддю, свободі 

та безпеці; торгівлі та пов’язаним з нею питанням, включно з ПВЗВТ; 

економічному та секторальному співробітництву; фінансовому 

співробітництву та боротьбі з шахрайством; інституційним, загальним і 

прикінцевим положенням. Важливою складовою співробітництва у 

форматі політичного діалогу з питань правосуддя, свободи та безпеки 

визначено запобігання і протидію корупції, налагодження ефективного 

державного управління відповідно до спільних цінностей верховенства 

права, належного врядування, поваги до людської гідності, прав 

людини та основоположних свобод. Понад те, у ст. 14 УА 2014 р. 

наголошено, що «співробітництво у сфері правосуддя, свободи та 

безпеки відбуватиметься на основі принципу поваги до прав людини та 

основоположних свобод»
541

. 

Привертає увагу роль принципу поваги до прав людини та 

основоположних свобод як спільної цінності, підкріпленої договірною 

практикою ЄС з третіми країнами (див. підрозділ 5.1 монографії). 

Сучасна модель захисту основоположних прав у ЄС не обмежує і не 

скасовує прав людини, що ґрунтуються на міжнародних угодах, 

учасниками яких є ЄС та/або держави – члени, і спільних для держав – 

членів конституційних традиціях. Положення їхніх конституцій теж 

зберігають дію у повному обсязі, навіть якщо відповідне право прямо 

не підтверджене Хартією ЄС або гарантоване нею у меншому обсязі. 

Водночас «позиція ЄС щодо необхідності включення клаузули прав 

людини до всіх міжнародних угод здійснює вплив на зовнішні зносини 
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ЄС»
542

, у тім числі й на політику розширення інтеграційного 

об’єднання, позаяк повага до прав людини є основною умовою набуття 

членства в ЄС. 

Повага до прав людини та основоположних свобод, як ціннісний 

орієнтир, спільна цінність, наскрізно пронизує УА 2014 р., її цілі та 

концептуальні засади. Укладення УА 2014 р. започаткувало новітню 

практику укладення базових угод з державами Східного партнерства, 

новий інституційно-правовий механізм двосторонніх особливих 

взаємин, заснованих на спільних цінностях і базових принципах, 

покладених в основу усіх складових УА 2014 р., становлячи її суттєвий 

елемент
543

. 

Серед ключових напрямів взаємодії у форматі політичного діалогу 

вирізняються: співробітництво з питань внутрішніх реформ; 

співробітництво з метою сприяння міжнародній стабільності та безпеці 

на основі ефективної багатосторонності, досягнення миру, безпеки й 

стабільності у регіональному вимірі, на європейському континенті; 

сприяння поступовій конвергенції у сфері зовнішньої і безпекової 

політики; запобігання конфліктам, антикризове управління та 

військово-технічне співробітництво; нерозповсюдження зброї масового 

знищення; роззброєння, контроль над озброєннями, експортний 

контроль та боротьба з незаконною торгівлею зброєю; запобігання та 

боротьба з тероризмом
544

. 

Вочевидь основним елементом економічної частини УА 2014 р. є 

запровадження ПВЗВТ, яка передбачає лібералізацію: торгівлі товарами 

і послугами, руху капіталів; руху працівників (частково), а також 

регуляторне наближення (у тім числі через обмін інформацією і 

кращими практиками щодо процесу здійснення регуляторних реформ 

та оцінки регуляторного впливу), спрямоване на поступову поетапну 
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інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС та європейського 

регуляторного простору. За останнє десятиліття розвинулася тенденція 

до розширення сфер, що охоплюються угодами про вільну торгівлю, які 

отримали назву ЗВТ+, або угод нової генерації, а в практиці ЄС – 

поглиблених і всеохопних ЗВТ. 

Поняття всеохопної ЗВТ означає лібералізацію торгівлі не лише 

значною частиною товарів, а й послугами (особливо проявилися 

позитивні результати), руху капіталів і платежів, руху працівників 

(частково). Під поглибленою ЗВТ розуміють поступову гармонізацію в 

регуляторних сферах – стандарти, оцінка відповідності товару, 

конкуренційна політика, державні закупівлі тощо. Всеохопність 

стосується доступу товарів чи можливості потрапити на ринок іншої 

сторони, а поглибленість – гармонізації внутрішніх правил економічної 

політики, у тім числі тих, що можуть створювати / сприяти виникненню 

економічних конкуренційних переваг. Відтак, метою положень УА 

2014 р. щодо запровадження ПВЗВТ є не лише скасування / суттєве 

зниження митних тарифів для понад 95% товарних позицій і 

далекосяжна лібералізація торгівлі послугами, а й положення щодо 

інвестицій, інтелектуальної власності, правил конкуренції, прозорості 

регулювання, сталого і гармонійного розвитку тощо. Звісно, її 

запровадження потребуватиме набагато більше зусиль, ніж створення 

суто ЗВТ. 

Примітною рисою ПВЗВТ між Україною та ЄС є здійснення 

комплексної програми наближення секторальних (у 28-ми сферах) 

законодавчих і підзаконних актів України (транспорт, енергетика, 

послуги, сільське господарство тощо) до стандартів ЄС, що 

безпосередньо пов’язується з відкриттям повного доступу до 

внутрішнього ринку ЄС. Це дає змогу значною мірою усунути 

нетарифні (технічні) бар’єри у торгівлі між Україною та ЄС, 

забезпечити розширений доступ українських експортерів до 

внутрішнього ринку ЄС, який обслуговує понад 500 млн. європейців, і 

навпаки, розширення присутності європейських експортерів на 

українському ринку. Вимоги, які Україна має виконати для 
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запровадження ПВЗВТ, фактично збігаються з програмою необхідних 

для держави реформ, що становитиме потужний імпульс її загального 

розвитку і суттєво поліпшить бізнес-середовище в Україні, забезпечить 

перехід до європейських стандартів і способів ведення бізнесу. 

ПВЗВТ є інструментом системних реформ у торговельно-

економічній сфері: правила походження товарів, інструменти 

торговельного захисту, визнання кваліфікації надавачів послуг, рух 

капіталів і платежів, конкуренційна політика тощо. Передбачена 

лібералізація «принципово усіх» тарифів і мит з урахуванням 

релевантних правил Світової організації торгівлі (СОТ), обсягів і 

графіка виконання матиме наслідком гармонізацію митних процедур 

(сприятиме протидії корупції, підвищенню ефективності діяльності 

митних органів), а також надання технічної допомоги українським 

митникам колегами з ЄС. Водночас скасування Україною імпортного 

мита, зокрема, призведе до скорочення надходжень до держбюджету на 

суму імпортного мита на продукцію, що ввозиться з країн ЄС. Крім 

того, ЄС запропонував Україні значну асиметрію тарифного захисту в 

бік ЄС, передусім щодо агропромислових товарів і продукції. 

Окреслений підхід до формування ПВЗВТ, асиметрично вигідний ЄС, 

може створити для України виклики в аспекті економічного розвитку, 

насамперед розвитку сектора сільського господарства і 

продовольства
545

. Зрештою, як стверджує Г. Ван дер Лу, в жодній угоді 

про вільну торгівлю з ЄС третя країна не бере на себе зобов’язання 

наближати законодавство до права ЄС з метою лібералізації або 

інтегрування до внутрішнього ринку ЄС
546

. 

Оцінюючи можливості та загрози для України внаслідок створення 

ПВЗВТ, більшість фахівців зазначають: по-перше, ключову роль серед 

економічних ефектів відведено динамічним, тобто таким, які з’являться 
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згодом; по-друге, значна зарегульованість ведення бізнесу в Україні 

призводить до падіння конкурентоспроможності вітчизняних 

виробників порівняно із закордонними, втім, навіть для невеликих 

підприємств зростають можливості збуту української продукції на 

ринку ЄС; по-третє, технічні стандарти ведення бізнесу ЄС створюють 

в окремих випадках необхідність додаткових інвестицій, проте вони не 

протиставляються технічним стандартам експорту до інших країн; 

нарешті, по-четверте, УА 2014 р. надасть можливість значно знизити / 

усунути спотворювальний вплив гігантського тіньового сектора в 

економіці України як у системі зовнішньої торгівлі, так і в 

конкуренційному середовищі. Власне, оцінки можливого впливу 

створення ПВЗВТ різняться, передусім за окремими секторами 

економіки. Аналіз розроблених моделей і сценаріїв лібералізації 

торгівлі між Україною та ЄС вказує на те, що хоча оцінка впливу на 

економіку держави загалом є позитивною, принаймні у довгостроковій 

перспективі, для окремих її секторів переваги будуть різними. 

Найбільш однозначними та оптимістичними є оцінки впливу 

запровадження ПВЗВТ на металургію і текстильну промисловість. 

Економічна, секторальна і торговельна частини є найбільшими за 

обсягом і найскладнішими за рівнем деталізації складовими УА 2014 р., 

які можуть як принести найвідчутніші результати для України в 

найближчій перспективі, так і виявити великі ризики (макроекономічні 

наслідки) для економіки України, позаяк пов’язані з масштабними 

змінами законодавчого забезпечення багатьох напрямів і секторів 

економіки, необхідністю проведення значної кількості реформ. Лише 

ретельно прорахована довгострокова економічна політика та істотний 

прогрес у ринкових перетвореннях, відповідно до визначених часових 

рамок, дозволять Україні повністю скористатися усіма перевагами 

створення ПВЗВТ, мінімізувавши головні ризики, у тім числі пов’язані 

з виходом Великобританії з ЄС, який і без того перебуває у складному 

становищі, зіткнувшись, зокрема, з нерівністю економічного розвитку 

держав-членів, великою фінансовою заборгованістю окремих з них, 

міграційними проблемами, забюрократизованістю інституцій ЄС. 



296 

Згідно з положеннями УА 2014 р. щодо фінансового 

співробітництва, у тім числі положеннями щодо боротьби з 

шахрайством, ЄС у рамках відповідних фінансових інструментів 

зобов’язався надавати допомогу Україні для досягнення цілей асоціації, 

що здійснюватиметься, керуючись принципами раціонального 

фінансового управління, і передбачатиме ефективне впровадження 

визначених заходів стосовно запобігання і боротьби з шахрайством, 

протидії корупції тощо. 

В інструментальному вимірі наповнення відносин асоціації 

реальним змістом здійснюється за допомогою інституційно-правового 

механізму, здатного ефективно діяти лише за умови практичного 

втілення поваги до демократичних принципів, прав людини та 

основоположних свобод, верховенства права. Розділ VII «Інституційні, 

загальні та прикінцеві положення» передбачає створення нових 

двосторонніх органів. На найвищому рівні політичний діалог і діалог з 

питань політики відбувається на рівні самітів, на яких Україну 

представляє Президент, а ЄС – Президент Євроради
547

 і Президент 

Єврокомісії
548

. Основним двостороннім органом, який забезпечуватиме 

реалізацію УА 2014 р., є Рада асоціації, створена для контролю і 

моніторингу виконання УА 2014 р. та її перегляду в разі потреби. 

Засідання Ради асоціації проводяться регулярно, щонайменше один раз 

на рік, на рівні міністрів, залежно від питань, що розглядатимуться. 

Українську сторону представляють члени Уряду, сторону ЄС – члени 

Ради ЄС
549

 та члени Єврокомісії. Для підтримки роботи Ради асоціації 

створено Комітет асоціації, що складається з представників Уряду 

України та представників Ради ЄС і Єврокомісії. Рада асоціації та 

Комітет асоціації мають повноваження приймати рекомендації та 
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обов’язкові для виконання рішення. Наприклад, Рада асоціації може 

переглядати й оновлювати УА 2014 р., у тім числі додатки до неї, в 

яких містяться переліки актів законодавства ЄС, що їх Україна 

зобов’язалася імплементувати. Рада асоціації аналізуватиме й прогрес 

України в адаптації національного законодавства до права ЄС. 

УА 2014 р. передбачено створення Парламентського комітету 

асоціації (далі – ПКА) як форуму для депутатів Верховної Ради України 

та членів Європарламенту
550

. ПКА встановлює власний регламент, його 

засідання проводяться з регулярністю, яку він визначає самостійно. 

ПКА може звертатися із запитами відповідної інформації стосовно 

виконання УА 2014 р. до Ради асоціації, яка зобов’язана йому її надати. 

Головування у ПКА здійснюється по черзі представником Верховної 

Ради України та Європарламенту. 

З метою залучення до реалізації УА 2014 р. громадянського 

суспільства створено Платформу громадянського суспільства. Це 

положення є інноваційним для угод про асоціацію з європейськими 

країнами і створює передумови для системного залучення 

громадянського суспільства до всього спектру відносин Україна–ЄС. З 

боку ЄС до Платформи увійшли члени Європейського економічного і 

соціального комітету. ПКА і Платформа, відповідно до положень УА 

2014 р., мають бути поінформовані про рішення та рекомендації Ради 

асоціації і можуть надавати їй рекомендації. Комітет асоціації та ПКА 

здійснюють регулярні контакти з представниками Платформи з метою 

отримання їхньої думки щодо досягнення цілей УА 2014 р. 

З огляду на необмежений строк дії УА 2014 р., передбачено 

можливість її всебічного перегляду, в тім числі щодо розширення цілей 

і завдань, що створює передумови для оновлення УА 2014 р. і можливої 

формальної фіксації амбітніших цілей поглиблення європейської 

інтеграції України. Закріплено можливість запровадження спеціального 

механізму врегулювання спорів та процедури моніторингу, яка означає 
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безперервну оцінку прогресу у виконанні всіх заходів, охоплених УА 

2014 р. Моніторинг включає оцінку адаптації законодавства України до 

права ЄС в аспекті не лише прийняття, а й практики його виконання
551

. 

УА 2014 р. вирізняється: всеохопністю, її положення поширюються 

на весь спектр відносин Україна–ЄС; комплексністю, пов’язаною, 

зокрема, з поставленими цілями
552

, реалізація яких вимагає значного 

наближення законодавства, враховуючи вітчизняні правові традиції; 

обумовленістю (англ. conditionality), що як позитивна (лат. ex ante) 

встановлює залежність, наявність зв’язку між виконанням зобов’язань 

третьою країною і поглибленням рівня її співробітництва з ЄС. 

Натомість негативна (лат. ex post) обумовленість вимагає позбавлення 

раніше наданих переваг у разі недотримання взятих міжнародних 

зобов’язань щодо ЄС. Обумовленість є одним з головних методів 

реалізації, осердям переглянутої, оновленої Європейської політики 

сусідства, яка має декілька масштабних цілей створення: простору 

безпеки, стабільності та добробуту в сусідстві, однак їй бракує чітко 

визначеної кінцевої мети, а також вона є одним зі стрижнів 

еволюціонуючого Східного партнерства як одного з географічних 

вимірів Європейської політики сусідства. 

З підписанням УА 2014 р. ЄС започаткував практику укладення 

нового типу угод про асоціацію з державами-сусідами, які за змістом 

охоплюють максимально широке коло питань, що становлять взаємний 

інтерес, регулюють поглиблене співробітництво на основі принципу 

обумовленості, базуються на досвіді ЄС, але виходять за його межі у 

частині сприяння політичним і економічним реформам, необхідним для 

досягнення відповідності європейським стандартам, які корелюються з 

критеріями набуття членства в ЄС
553

 (див. підрозділ 6.1 монографії). 
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ЄС експліцитно підтверджено визнання євроінтеграційних прагнень 

України як європейської держави, що поділяє спільну історію й спільні 

цінності з його державами-членами і налаштована реалізовувати ці 

цінності
554

 (преамбула УА 2014 р.), забезпечуючи повагу до них. З 

одного боку, визнається подібність цього формулювання до першого 

речення ст. 49 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р.
555

, 

відтворення у тексті УА 2014 р. окремих положень Копенгагенських та 

інших критеріїв, водночас непоодинокими є твердження, що головне 

завдання УА 2014 р. полягає у забезпеченні часткової інтеграції України 

до ЄС, не гарантуючи і навіть не пропонуючи конкретних перспектив 

набуття членства, формуючи «новий тип інтеграції без набуття членства, 

з усіма юридичними складнощами, які цей статус породжує»
556

. Втім, не 

заперечена, отже, не виключена можливість набуття Україною членства 

в ЄС у довгостроковій перспективі, позаяк УА 2014 р. «не визначає 

наперед (англ. prejudge) і залишає відкритим майбутній розвиток 

відносин Україна – ЄС»
557

 (преамбула). 

Водночас Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики» 2010 р. визначає інтеграцію України в європейський 

політичний, економічний, правовий простір як один з пріоритетів 

зовнішньої політики держави, що має на меті набуття членства в ЄС
558

 

(ст. 11). Нині це положення підтверджено у Конституції України й 

потребує належного виконання
559

 (див. підрозділ 6.3 монографії). 
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Концептуальне значення у цьому контексті має положення УА 2014 р. 

щодо необхідності консолідації внутрішніх політичних реформ
560

 (п. 2е 

ст. 4), тобто створення максимально сприятливих внутрішньо-

державних умов для реалізації європейської інтеграції
561

. Йдеться про 

динамічний процес інтенсивної роботи, спрямованої на забезпечення 

належного виконання зобов’язань за УА 2014 р. Так, Урядом України 

25 жовтня 2017 р. затверджено спеціальний План заходів з виконання 

УА 2014 р.
562

 (обсягом 1199 с.), який містить 1943-ри завдання, що 

охоплюють 27-м сфер, і має на меті підвищити ефективність 

координації та реалізації нині конституційно закріпленої європейської 

інтеграції. УА 2014 р. слугує як інструментом, так і обсягом 

можливостей втілення закладеного в ній євроінтеграційного 

потенціалу, позаяк, виконавши взяті зобов’язання за нею, Україна як 

асоційований партнер інтегрується до внутрішнього ринку ЄС. 

Поступово буде створено підґрунтя для результативного порушення 

питання про набуття членства, виконання Копенгагенських критеріїв, 

досягнення відповідності критеріям вступу і здобуття необхідної 

підтримки серед держав – членів ЄС
563

. 

Важливою складовою реалізації зобов’язань України за УА 2014 р. 

є дотримання поваги до прав людини та основоположних свобод. У 

цьому контексті особливе значення має стан виконання Національної 

стратегії у сфері прав людини та Плану дій з її реалізації на період до 

2020 р. (наразі триває робота над змінами до Національної стратегії у 

сфері прав людини та розробка нового Плану дій з її реалізації). 13 
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червня 2017 р. відбулося Третє засідання у рамках щорічного Діалогу 

Україна–ЄС з питань прав людини. За його результатами вжито певні 

заходи з метою покращення захисту прав і задоволення інтересів 

внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції, 

зокрема, схвалено Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб та 

впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення 

на період до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 

15 листопада 2017 р. № 909), зберігає актуальність виконання 

комплексу заходів з її практичної реалізації. Вчетверте з моменту 

підписання УА 2014 р. і вперше з часу набуття нею чинності, 31 травня 

2018 р. проведено засідання у рамках щорічного Діалогу між Україною 

та ЄС з питань прав людини, на якому вчергове обговорено порушення 

та зловживання у сфері прав людини, визначено шляхи забезпечення 

поваги до спільних цінностей, дотримання прав людини. Через обме-

ження, пов’язані з пандемією COVID-19, Шосте засідання у рамках 

щорічного Діалогу Україна–ЄС з питань прав людини відбулося 23 

червня 2020 р. у форматі відеоконференції. Україна та ЄС вкотре 

висловили глибоке занепокоєння щодо погіршення ситуації з правами 

людини в Криму, засудили випадки порушень прав людини в окремих 

районах Донецької та Луганської областей, непідконтрольних Уряду 

України. 

УА 2014 р., офіційного перекладу якої дотепер немає, втілює 

устремління держави та прагнення суспільства, визначивши головні 

пріоритети їхнього розвитку і модернізації, консолідації навколо 

утвердження та захисту спільних цінностей як світоглядної основи, а 

також невідкладність і послідовність докорінних системних внутрішніх 

перетворень. Значення УА 2014 р. для України доцільно аналізувати 

крізь призму двох напрямів: поступової інтеграції держави до ЄС та 

стратегії її еволюційного розвитку
564

. При цьому варто враховувати 
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практику розбудови інституційної, адміністративної спроможності, 

досвід організації виконання угод про асоціацію іншими державами. Це 

сприятиме підвищенню ефективності й пришвидшенню зорієнтованого 

на результат практичного співробітництва України з ЄС на основі 

суттєвих елементів УА 2014 р. щодо забезпечення поваги до базових 

принципів і спільних цінностей, передусім поваги до прав людини, а 

також забезпечення їх дотримання та захисту. 

Розвиток і посилення співробітництва, зокрема у сфері охорони 

довкілля, має здійснюватися з урахуванням інтересів України та ЄС, їх 

взаємозалежності, практики і досвіду в цій сфері, на основі рівності та 

взаємної вигоди, у тім числі сприяючи реалізації довгострокових цілей 

сталого розвитку. Виконання екологічної складової зобов’язань за УА 

2014 р. може забезпечуватися, з-поміж іншого: обміном інформацією та 

досвідом, здійсненням спільної дослідної діяльності та обміном 

інформацією про екологічно чисті технології, плануванням подолання 

наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій, спільною 

діяльністю у сфері охорони довкілля (п. 1 ст. 362). Водночас в УА 

2014 р. визнано важливість міжнародного управління з питань охорони 

довкілля та угод як відповіді міжнародного співтовариства на глобальні 

й регіональні проблеми у сфері охорони довкілля (п. 1 ст. 292); 

гарантовано, що екологічна політика ґрунтуватиметься на принципі 

обережності та принципах, які вимагають застосування превентивних 

заходів, відшкодування в пріоритетному порядку шкоди, заподіяної 

довкіллю, та сплати штрафу забруднювачем довкілля (п. 4 ст. 292); 

передбачено співробітництво з метою сприяння обґрунтованому і 

раціональному використанню природних ресурсів відповідно до цілей 

сталого розвитку з метою зміцнення зв’язків у сфері екологічної 

політики та практики (п. 5 ст. 292). Передусім з метою досягнення 

сталого розвитку, в УА 2014 р. визнано важливість якнайповнішого 

врахування екологічних інтересів не лише нинішнього, а й прийдешніх 

поколінь і гарантовано спільну підтримку економічного розвитку, 
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екологічної та соціальної політики (п. 1 ст. 289)
565

, що набуває 

особливої актуальності в умовах сучасних реалій. 

Примітно, що екологічні права людини (право на безпечне для 

життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням 

цього права шкоди; право вільного доступу до інформації про стан 

довкілля; право на участь у прийнятті екологічно-значимих рішень; 

право на доступ до правосуддя з питань довкілля тощо) донині не є 

підтвердженими у джерелах первинного права ЄС, оскільки установчі 

договори, Хартія ЄС не містять екологічних прав людини як таких
566

, 

натомість їх закріплено у національному законодавстві держав-членів, а 

також, опосередковано, у правових актах ЄС. Серед правових форм 

права на участь у прийнятті екологічно-значимих рішень розрізняють: 

участь в обговоренні та внесенні пропозицій до проєктів нормативно-

правових актів; участь в обговоренні матеріалів щодо розміщення, 

будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати на 

стан довкілля. Цілі та принципи діяльності ЄС у сфері довкілля цілком 

корелюються з екологічними правами людини, а правовий 

інструментарій ЄС сприяє забезпеченню їх належної реалізації у 

державах-членах. Кращі практики, підходи і досвід яких є цінними для 

України, зробивши раціональний вибір на користь їх виваженого 

запозичення, вона має можливість відкорегувати власні правові 

традиції
567

. 

Складність забезпечення всебічної, повної та своєчасної реалізації 

взятих зобов’язань, адаптації правових норм у сфері охорони довкілля, 

обумовлюється не лише значним масивом національного 
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законодавства, що, як і підзаконні акти та адміністративна практика 

потребують адаптації, inter alia, до acquis ЄС, але й постійною 

модернізацією останнього та численних правових актів ЄС, у тім числі 

законодавчих. Додаток ХХХ до глави 6 «Довкілля» містить перелік 

директив і регламентів, що знаходяться під юрисдикційним захистом 

Суду ЄС та які Україна має імплементувати упродовж встановлених 

часових рамок. Відтак, важливо визначити механізм впровадження 

положень регламентів у вітчизняне законодавство, а також враховувати 

наявність їх новіших редакцій, позаяк постійно оновлюються, що 

впливає на стан виконання не лише екологічних зобов’язань за УА 

2014 р. 

В УА 2014 р., визнавши право встановлювати і регулювати власні 

рівні національної охорони довкілля, політики і пріоритетів сталого 

розвитку згідно з відповідними міжнародно визнаними принципами та 

угодами, а також приймати або змінювати законодавство, гарантовано 

законодавче забезпечення високого рівня охорони довкілля і 

заохочується докладання зусиль для подальшого вдосконалення цього 

законодавства
568

 (п. 1 ст. 290). Звісно, у разі виникнення колізії між 

нормами спеціального закону в екологічній сфері та положеннями УА 

2014 р., мають застосовуватися останні. Вітчизняному законодавству в 

сфері охорони довкілля притаманні функціональний і комплексний 

характер, втім актуалізується необхідність удосконалення правового 

регулювання відносин у зазначеній сфері, усунення наявних колізій, 

узгодження понятійно-категоріального апарату, притаманного цій 

галузі законодавства з нормами УА 2014 р., в основу якої покладено 

цивілізаційні цінності, людиноцентристський підхід. 

У контексті викладеного варто враховувати, що еволюція статусу 

Хартії ЄС від політичної декларації 2000 р. до правового інструменту 

інтеграції 2007 р., стала важливим етапом розвитку системи захисту 

прав людини в ЄС. Вона підтвердила права, що походять, зокрема, зі 
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спільних для держав-членів конституційних традицій та міжнародних 

зобов’язань, inter alia, з Конвенції 1950 р., Європейської соціальної 

хартії 1961 р., Європейської соціальної хартії (переглянутої) 1996 р., а 

також із судової практики Суду ЄС та ЄСПЛ. Зрештою, як відомо, 

екологічні права не належать до основоположних прав, вочевидь тому 

ст. 37 «Охорона довкілля» Розділу ІV «Солідарність» Хартії ЄС містить 

єдине положення, відповідно до якого «високий рівень охорони 

довкілля та покращення його якості мають бути складовою частиною 

політики Союзу і забезпечуватися згідно з принципом сталого 

розвитку»
569

. Примітно, що ЄС докладає зусиль для забезпечення: 

сталого розвитку Європи на основі збалансованого економічного 

зростання і стабільності цін, наявності високо конкурентоспроможної 

соціальної ринкової економіки, що прагне до повної зайнятості та 

соціального прогресу, а також високого рівня охорони та покращення 

якості довкілля
570

 (абз. 1 п. 3 ст. 3 ДЄС у редакції Лісабонського 

договору 2007 р.). Важливу роль у конкретизації цього положення 

відіграє ст. 11 ДФЄС, згідно з якою потреби охорони довкілля мають 

бути включені до визначення та реалізації політики і діяльності ЄС, 

передусім з метою сприяння сталому розвитку
571

. 

Правові засади регулювання діяльності ЄС у сфері довкілля 

містяться й в ст. 191 Розділу ХХ «Довкілля» ДФЄС. Так, у п. 1 і 2 

ст. 191 чітко визначено цілі та принципи політики ЄС з окреслених 

питань, яка прагне досягти високого рівня охорони довкілля, 

враховуючи розмаїття ситуацій у різних регіонах ЄС. При цьому 

встановлено, що політика ЄС у сфері довкілля сприяє досягненню 

таких цілей: збереження, захист і покращення якості довкілля; охорона 

здоров’я людей; обачливе і раціональне використання природних 

ресурсів; сприяння на міжнародній арені заходам, спрямованим на 

вирішення регіональних або глобальних проблем довкілля, та, зокрема, 
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боротьба зі зміною клімату. Політика ЄС у сфері довкілля базується на 

принципах, серед яких: обережності, профілактики, «забруднювач 

платить»
572

. У цьому контексті заходи з гармонізації, які відповідають 

потребам охорони довкілля, включають у відповідних випадках захисне 

застереження, що дає змогу державам-членам, керуючись 

природоохоронними мотивами неекономічного характеру, вдаватися  

до тимчасових заходів, які підпадають під дію процедури контролю  

ЄС, який є єдиною міжнародною організацією інтеграційного типу,   

що забезпечує захист основоположних прав щодо власних дій та 

рішень
573

. 

ЄС, розробляючи політику в сфері довкілля, inter alia, бере до 

уваги: наявні наукові та технічні дані; природні умови у різних регіонах 

ЄС; переваги та недоліки, які можуть зумовити відповідні дії або 

бездіяльність; економічний і соціальний розвиток ЄС у цілому та 

збалансований розвиток його регіонів (п. 3 ст. 191 ДФЄС). Зрештою, 

спільна компетенція ЄС і держав-членів у сфері довкілля передбачена 

ДФЄС (п. 2е ст. 4) та розмежовується на основі принципу 

субсидіарності, вона тісно пов’язана з іншими напрямами європейської 

інтеграції. Водночас, у рамках своєї компетенції ЄС і держави-члени 

співробітничають з третіми країнами та компетентними міжнародними 

організаціями, при цьому умови співробітництва ЄС можуть бути 

предметом угод між ним і зацікавленими третіми сторонами (п. 4 

ст. 191 ДФЄС)
574

. Наведене сприяє розумінню еволюції інтеграційних 

процесів у сфері охорони довкілля та захисту екологічних прав людини, 

що має прикладне значення для підвищення ефективності та 
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пришвидшення зорієнтованого на результат співробітництва України з 

ЄС на основі суттєвих елементів УА 2014 р.
575

. 

Відбулася еволюція співробітництва ЄС з Україною від концепції 

сусідства до стратегії асоціації, результативність якої для ЄС 

означатиме успіх політики Східного партнерства. Зрештою, надання 

перспективи набуття членства в ЄС є політичним зобов’язанням, яке, 

однак, породжує певні правові наслідки у рамках інтеграційного 

правопорядку, відсутність релевантного положення в УА 2014 р. не є 

формальною перешкодою появи для України перспективи членства у 

майбутньому
576

. 

Як стверджує Г. Ван дер Лу, УА 2014 р. є однією з найбільш 

«вистражданих» міжнародних угод, підписаних ЄС
577

. Власне, Україна 

та ЄС отримали історичний шанс на розбудову відносин нового зразка, 

для реалізації якого необхідне належне переосмислення геополітичної 

конфігурації, базових підходів, напрямів докладання зусиль та 

практичних інструментів співробітництва. Переведення політики 

євроінтеграції України в якісну практичну площину передбачає 

реалізацію нею таких завдань: якнайшвидша ефективна імплементація 

УА 2014 р. як нового правового формату співробітництва; адаптація 

національного законодавства до acquis ЄС; зміцнення інституційного 

забезпечення процесу євроінтеграції; чітке і максимально прагматичне 

визначення пріоритетів України у діалозі з ЄС; створення ПВЗВТ між 

Україною та ЄС, що започатковано 1 січня 2016 р.; запровадження 

безвізового режиму з державами – членами ЄС; поліпшення ситуації зі 

свободою слова; забезпечення дієвості громадянського суспільства, а 

також транспарентності та демократичності виборчих кампаній; 

верховенство права, що, inter alia, забезпечується незалежним 
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судочинством та дотриманням права на справедливий суд; запобігання і 

протидія корупції; реформа безпекового та правоохоронного секторів, 

встановлення демократичного контролю за збройними силами та 

спецслужбами; спільне подолання викликів у енергетичній сфері, 

зокрема шляхом реалізації положень Третього енергетичного пакета 

ЄС
578

. Одним з дотепер небагатьох безперечних досягнень України на 

шляху реалізації європейської інтеграції є запровадження безвізового 

режиму з державами-членами ЄС. 

Формування спільного бачення перспективи членства України в ЄС 

надасть потужного поштовху для встановлення довіри, адже 

перспектива членства слугує найбільш ефективним інструментом 

впливу. Обумовленість (англ. conditionality) як один з основних методів 

реалізації Європейської політики сусідства, що застосовується від 

початку її запровадження, є прямо запозиченою з процесу підготовки 

країн-кандидатів до вступу в ЄС
579

, вона продемонструвала дієвість на 

прикладі країн Центральної Європи, а тому має всі шанси виправдати 

себе й у випадку з Україною, яка відчуває брак будь-яких конкретних 

гарантій. Концепція «більше за більше» (англ. more for more) як одна з 

домінуючих у Європейській політиці сусідства, надто розмита і тому не 

може розраховувати на реальну віддачу в процесі створення простору 

безпеки, стабільності та добробуту в сусідстві, заснованого на спільних 

цінностях, принципах поглибленого співробітництва і довготривалому 

характері відносин. Формування спільних підходів на основі спільних 

цінностей за високого рівня диференціації забезпечує державам-сусідам 

розвиток відносин з ЄС у рамках Європейської політики сусідства та її 

східного виміру – Східного партнерства, відповідно до їх власних 

потреб, прагнень і можливостей. 

Натомість концепція «перспективи членства» передбачає 

перевірені механізми допомоги, контролю і впливу, а також обопільні 
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зобов’язання та зусилля. В інтересах України – пришвидшення 

зорієнтованого на результат практичного співробітництва з ЄС, 

ефективна імплементація УА 2014 р. як міжнародної угоди нового 

покоління, що ґрунтується на прискоренні політичної асоціації та 

поглибленні економічної інтеграції, посиленні політико-безпекової 

конверґенції
580

. 

Перспектива членства зменшуватиме соціальну і політичну напругу 

в Україні, зосередивши її на виконанні конкретного переліку з acquis 

ЄС, на проведенні давно назрілих реформ. Пріоритетом для держави 

має бути активний розвиток двостороннього співробітництва з ЄС, 

водночас Україна має на прагматичній основі, керуючись 

національними інтересами, брати участь у реалізації секторального 

співробітництва та багатостороннього виміру Східного партнерства ЄС 

з метою поглиблення політичної асоціації та посилення економічної 

інтеграції. Для цього вона має напрацьовану договірно-правову базу, 

порівняно розвинені інституційні можливості. 

Домінування засобів м’якого права зумовило необхідність 

формування ЄС певних мотивацій у країн-партнерів, які б спонукали їх 

до проведення всеохопних внутрішніх реформ. Найефективнішою 

мотивацією є перспектива набуття членства в ЄС, однак вона може 

бути застосована тільки щодо європейських країн, які послуговуються 

цінностями ЄС, та за наявності консенсусу з цього приводу між 

державами – членами ЄС. Наразі Східне партнерство не передбачає 

перспективи членства для держав-учасниць і спрямоване лише на 

розвиток з ними особливих відносин з переважно невизначеним 

кінцевим результатом, вибудуваних на взаємному визнанні спільних 

цінностей, досягненні верховенства права, належного врядування, 

дотримання прав людини, принципів ринкової економіки та сталого 

розвитку. Йдеться про розвиток відносин з ЄС відповідно до прагнень, 

потреб і можливостей України, яка у такий спосіб перетвориться на 
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«м’яку силу» ЄС, її успіх стане найбільш переконливим стимулом для 

демократизації, наближення до стандартів і цінностей ЄС
581

. 

Висновки. Посилення співробітництва, зокрема у сфері правосуддя, 

свободи та безпеки, забезпечуючи повагу до прав людини, їх 

дотримання, є одним з пріоритетних напрямів «особливих відносин» 

між Україною та ЄС, здійснюваних на двосторонній основі, а також у 

рамках Європейської політики сусідства, дво- і багатосторонніх 

механізмів Східного партнерства. Укладення УА 2014 р. започаткувало 

новітню генерацію базових угод з країнами Східного партнерства, 

новий інституційно-правовий механізм двосторонніх особливих 

взаємин, заснованих на спільних цінностях і принципах, що 

пронизують усі складові УА 2014 р., становлячи її суттєвий елемент, а 

також забезпечило удосконалення наявних і запровадження нових 

вимірів інтеграційної взаємодії, засвідчуючи підвищення ступеня 

правової інтеграції та визначаючи механізми її досягнення, що мають 

прикладну цінність і стратегічну значущість для держави. 

Ефективність виконання УА 2014 р. і забезпечення дотримання 

прав людини, вочевидь, залежатиме від того, наскільки результативно 

Україна здійснюватиме системні внутрішні перетворення і 

використовуватиме увесь наявний інструментарій, усі механізми 

співробітництва з ЄС, у тім числі багатосторонні, що функціонують у 

рамках Східного партнерства та впливають на розвиток 

євроінтеграційних процесів. Викладене має прикладне значення для 

поглиблення політичної асоціації та посилення економічної інтеграції, 

створення умов для підвищення ефективності й пришвидшення 

зорієнтованого на результат практичного співробітництва України з ЄС 

на основі суттєвих елементів УА 2014 р. щодо забезпечення поваги до 

базових принципів і спільних цінностей, передусім поваги до прав 

людини, їхнього дотримання і захисту, які мають становити засади 

внутрішньої і зовнішньої політики України та ЄС, їхніх особливих 

асоціативних взаємин, практики інтеграційної взаємодії. 

                                                           
581

 Фалалєєва Л. Копенгагенські критерії як чинники розбудови європейської інтеграції. Наукові записки 

Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 2. С. 125. 



311 

6.3 Концептуалізація європейської ідентичності: проблеми, 

чинники та механізми конструювання у парадигмі 

антропоцентризму 

 

Дотримання поваги до прав людини як складова спільних 

цінностей становить стрижень виконання УА 2014 р., є чинником 

формування європейської ідентичності, осердям концептуальних засад 

інтеграційного правопорядку, а також слугує одним із визначальних 

завдань у процесі реалізації з 21 лютого 2019 р. конституційно 

закріпленої європейської інтеграції України, європейського вектора як 

пріоритетного у зовнішній політиці держави, її зовнішньополітичного 

орієнтира
582

. Понад те, згідно зі змінами, внесеними до абзацу п’ятого 

преамбули чинної Конституції України, підтверджено європейську 

ідентичність Українського народу і незворотність європейського курсу 

України
583

. 

Важливо, щоб закріплення на конституційному рівні правової 

визначеності стратегічного курсу України на членство в ЄС було 

підкріплене: належним і своєчасним виконанням «спеціально 

скроєної»
584

 (англ. «tailored») УА 2014 р., що є інструментом 

пожвавлення європейської інтеграції, отже, й уповільнених процесів 

європеїзації; «впровадженням оцінки з боку ЄС, за його внутрішньою 

методологією, стану справ із практичним дотриманням спільних 

цінностей в Україні»
585

, що становлять суттєвий елемент УА 2014 р.; 

проведенням необхідних реальних реформ, спрямованих у тім числі на 

досягнення критеріїв набуття членства в ЄС; формуванням 

національної свідомості; створенням сприятливих умов для зростання 

європейської самоідентифікації серед українців, як і для утвердження 
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єдиної національної ідентичності в Україні, консолідації суспільства 

навколо паростків системного державницького мислення, навколо 

національної ідеї, зміцнення національної єдності
586

. Водночас немає 

прямого правового зв’язку між асоціацією (англ. association), 

відносинами асоціації / асоціативними відносинами (англ. associative 

relationship) та підготовкою до членства в ЄС, статусом країни-

кандидата (англ. candidate country) на вступ до ЄС. 

Увиразнено проглядається, що УА 2014 р. виходить поза рамки 

угод про асоціацію, укладених ЄС з державами Центральної і Східної 

Європи, уможлививши поглиблення політичної асоціації та посилення 

економічної інтеграції між сторонами, оновивши спільний 

інституційно-правовий механізм та інструментарій двостороннього 

співробітництва, увібравши та відтворивши mutatis mutandis основні 

критеріальні базиси, засадничі критерії оцінки євроінтеграційних 

поступу і перспектив України. При цьому адаптація законодавства 

України і практики його застосування до права ЄС, насамперед до 

acquis ЄС, поступове виконання Копенгагенських та інших критеріїв 

набуття членства в ЄС, відтворених в УА 2014 р. за предметом 

регулювання без чіткого посилання на них
587

, є ключовими 

механізмами, від реалізації яких узалежнені євроінтеграційні 

перспективи України, позаяк йдеться про виконання державою її 

фундаментальних зобов’язань, а не реалізацію суто політичних 

європейських устремлінь та формально-політичного зближення з ЄС. 

У преамбулі УА 2014 р. ЄС експліцитно підтверджено визнання 

європейської ідентичності України, її євроінтеграційних прагнень як 

європейської держави, що поділяє спільну історію і спільні цінності з 

його державами-членами й налаштована реалізовувати ці цінності, 

забезпечуючи повагу до них. Водночас не заперечена і, отже, не 
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виключена можливість набуття Україною членства в ЄС у віддаленій 

перспективі, оскільки УА 2014 р. «не визначає наперед і залишає 

відкритим майбутній розвиток відносин Україна – ЄС»
588

. Звісно, 

положення преамбули УА 2014 р. не варто трактувати як своєрідний 

замінник нині конституційно закріпленої стратегії набуття членства в 

ЄС, зрештою, останнє теж вказує на довгострокову перспективу 

досягнення цієї мети. Виникає питання, чи була необхідність 

інкорпорації цього положення до конституційного тексту, як і вкотре 

«підтверджувати європейську ідентичність Українського народу»
589

 

(преамбула Конституції України), що є очевидним, вже визнано ЄС у 

преамбулі УА 2014 р., однак європейська самоідентифікація 

залишається здебільшого не актуалізованою для українського 

суспільства, позаяк досягти «прогресу, добробуту, безпеки та високого 

рівня життя»
590

 неможливо лише декларуванням своєї європейськості, 

спорідненості та прихильності до європейських цінностей
591

. 

Конструювання європейської ідентичності та пошук найбільш 

прийнятної її концептуальної моделі є однією з важливих умов 

поглиблення солідарності та «створення все більш згуртованого союзу 

народів Європи»
592

 (преамбула ДЄС у редакції Лісабонського договору 

2007 р.), ефективного функціонування ЄС, активізації європейської 

інтеграції, посилення синергії між наднаціональними
593

 і 

міжурядовими складовими інтеграційних процесів. На побудову 

європейської ідентичності впливає поширення європейської 

самоідентифікації, передусім серед громадян ЄС, стан довіри його 
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наднаціональним інституціям, зокрема Європарламенту
594

, 

уповноваженому представляти їх інтереси, та Єврокомісії
595

, яка 

безпосередньо впливає на формування загальноєвропейського 

наративу – одного з ключових складових європейської ідентичності як 

колективного типу ідентичності. Нагальними для ЄС є концептуальні 

та інші проблеми, пов’язані з формуванням європейської ідентичності, 

яку неможливо нав’язати «у конструктивістському запалі» 

управлінськими рішеннями його інституцій, однак саме дискурсивно-

конструктивістський підхід надає більші можливості для її 

теоретичного осмислення у категоріях множинності, плинності, 

гнучкості та інших. Вона укорінюється у свідомості народів Європи, 

консолідуючи їх на основі спільних цінностей, політичних традицій, 

географічної належності, спільності: історичного досвіду, політичної 

культури, культурної спадщини тощо. Вагому роль відіграють 

соціальний та громадянський компоненти. 

Довкола ЄС конституюється єдиний європейський простір, що є 

втіленням ідеї Об’єднаної Європи та має різні виміри: політичний, 

економічний, культурний, освітній тощо. Формуючись на спільних 

цінностях і спільних інтересах, концепції спільної культурної спадщини, 

Об’єднана Європа увібрала відмінні, неповторні риси кожного народу, 

його соціокультурну самобутність, включивши їх на паритетних засадах 

до загальноєвропейського контексту. Саме тому серед європейської 

політичної еліти почав активно обговорюватись концепт культурного 

підмурку ЄС, покладений в основу конструювання її зусиллями 

європейської ідентичності у парадигмі антропоцентризму. Кожен 

європейський народ привносить до ідеї Об’єднаної Європи самобутні 

риси, підсилюючи, примножуючи і збагачуючи її, у такий спосіб 

забезпечуючи динаміку євроінтеграційних змін, розвиток інтеграційних 

                                                           
594

 Див.: Фалалєєва Л. Г. Європейський Парламент: правовий статус та роль у забезпеченні прав громадян 

Європейського Союзу. Правова держава. Вип. 29. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН 

України, 2018. С. 313-323. 
595

 Див.: Фалалєєва Л. Г. Європейська Комісія. Енциклопедія міжнародного права: у 3 т. / редкол.: 

Ю. С. Шемшученко, В. Н. Денисов (співголови) та ін.; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 

Київ: Академперіодика, 2017. Т. 2: Е–Л. С. 104-113. 



315 

процесів у політичній, економічній, соціальній, духовній сферах
596

. 

Складність, виваженість і обережність формування більш охопної 

європейської ідентичності зумовлюють потребу дослідження наявних 

концепцій і підходів крізь призму антропоцентризму, а також вивчення 

досвіду їх практичного втілення, що є важливим для України, з огляду 

на її євроінтеграційні устремління як цілеспрямовані прагнення. 

На Копенгагенському саміті 1973 р. прагнення, у тім числі 

відродити інтеграційні процеси, спонукали лідерів держав – членів ЄС 

ухвалити Декларацію про європейську ідентичність
597

 та включити 

концепт європейської ідентичності до публічного дискурсу. Умовно 

визначальним для багатогранного і багатоаспектного концепту 

«європейська ідентичність» у широкому значенні вважають 

географічну належність, а у вузькому – існування ЄС і його кордонів. 

Наразі європейська ідентичність характеризується як: інклюзивна; 

багатовимірна, множинна, здатна інкорпорувати різні субнаціональні, 

регіональні, національні та наднаціональні ідентичності; міжкультурна, 

мультикультурна, яка визнає, поважає та сприяє розвитку наявної 

різноманітності, але також спроможна продукувати нові ідентичності; 

вибудована на засадах демократії та демократичному баченні 

Об’єднаної Європи
598

. Таким чином, європейська ідентичність є 

конструйованим феноменом, а об’єктивною метою її конструювання є, 

inter alia, формування потреби та вміння жити разом, зберігаючи 

історичну пам’ять та етнічну самобутність, культурну і релігійну 

різноманітність, керуючись спільними цінностями та спільними 

інтересами. Як зазначає Н. Пелагеша, інклюзивність європейської 

ідентичності означає, що «іншими» визнаються не ті, хто перебуває 

поза межами національних держав, а ті, хто знаходяться поза межами 

інтеграційного об’єднання. Трансформація національних ідентичностей 
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держав – членів ЄС у контексті європейської інтеграції відбувається 

саме в цій площині
599

, супроводжуючись появою різних концепцій 

«іншості». 

Європейська ідентичність визначається переважно як така, що 

належить до нового типу колективної ідентичності
600

, існує поряд з 

національною ідентичністю громадян держав – членів ЄС, не 

замінюючи і не послаблюючи її, але зумовлюючи трансформацію, у 

спосіб реконфігурації, та надаючи їй більшої інклюзивності. Вочевидь 

«…перспективи появи європейської ідентичності національного типу 

насправді є сумнівними… Немає певності, відбудеться трансформація 

національної ідентичності, чи з’явиться постнаціональна ідентичність... 

Національні ідентичності стають все більш інклюзивними та 

спостерігаються ознаки виникнення інклюзивної концепції 

європейської ідентичності. Остання є набагато більш схожою на 

постнаціональну ідентичність, ніж на національний тип 

ідентичності»
601

. Формування європейської ідентичності є 

цілеспрямованим проєктом, реалізовуваним європейською елітою 

насамперед у соціокультурній царині за допомогою політики 

європейської ідентичності, її концептуалізації
602

. Попри масштабну 

критику або почасти несприйняття, саме в європейській ідентичності 

експерти вбачають значний потенціал, визнаючи її важливою умовою 

поступу інтеграційних процесів у Європі, розвитку європейської 

інтеграції, що відповідає стратегічним інтересам ЄС. 

Європейська ідентичність має множинний характер, оскільки 

включає локальний, регіональний, національний та наднаціональний 

рівні, що цементуються цінностями ЄС, закріпленими в ст. 2 ДЄС у 
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редакції Лісабонського договору 2007 р., в якій визначено: «Союз 

базується на цінностях поваги до людської гідності, свободи, 

демократії, рівності, верховенства права та дотримання прав людини, 

включно прав меншин. Ці цінності є спільними для держав-членів у 

рамках суспільства, якому притаманні плюралізм, недискримінація, 

толерантність, справедливість, солідарність та рівність жінок і 

чоловіків»
603

. У преамбулі Хартії ЄС встановлено: «Усвідомлюючи 

свою духовну і моральну спадщину, Союз базується на неподільних та 

універсальних цінностях людської гідності, свободи, рівності та 

солідарності; керується принципами демократії та верховенства права. 

Він ставить людину в центр своєї діяльності, запроваджуючи 

громадянство Союзу та створюючи простір свободи, безпеки і 

правосуддя»
604

. У цьому контексті заслуговує на увагу висновок, 

зроблений професором І. І. Лукашуком про те, що «принцип демократії 

тісно пов’язаний з основними принципами міжнародного права і є їхнім 

логічним продовженням… Принцип поваги до прав людини може бути 

реалізованим лише в умовах демократії. Власне кажучи, одним з 

основоположних прав людини є право на демократію»
605

. 

Важливо враховувати можливі наслідки констатації Радою ЄС 

наявності «явної загрози серйозного порушення»
606

 (курсив наш. – 

Л. Ф.) (п. 1 ст. 7 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р.) або 

Європейською Радою – «серйозного і тривалого порушення»
607

 (курсив 

наш. – Л. Ф.) (п. 2 ст. 7 ДЄС у редакції Лісабонського договору 2007 р.) 

державою-членом наведених у ст. 2 цінностей ЄС (англ. values of the 

Union). Потенціал превентивного механізму
608

, ретельно дослідженого 
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професором Надєждою Шишковою (Чехія), теж не варто 

недооцінювати. Наявність у ЄС спільних цінностей та унікальних 

особливостей не стає на заваді громадянам кожної держави пишатись 

самобутніми традиціями, історією, культурою, формами життєвого 

досвіду. Вони схильні відчувати єдність з іншими, залежно від 

поважання і дотримання ними спільних цінностей та інших аспектів 

духовної сутності Європи. Вочевидь «міцність і тривалість суспільної 

консолідації великою мірою визначається силою усвідомлення членами 

соціуму спільної ідентичності»
609

, базованої, передусім, на спільних 

цінностях. 

Європейська інтеграція є: по-перше, свідченням існування певної 

соціальної і культурної спільноти зі своєю власною колективною 

ідентичністю; по-друге, результатом досягнень, коли актори стають 

частиною більш широкої ціннісної системи, сформованої їхніми 

індивідуальними зусиллями; по-третє, наслідком відданості певним 

принципам, інститутам і правилам політичного співіснування
610

. Зміни, 

реформи, що відбуваються у внутрішньому і зовнішньому вимірах 

практик держави під впливом (англ. impact) євроінтеграційних процесів 

і супроводжують їх, inter alia в соціокультурній царині у результаті 

здійснення ЄС політики ідентичності, у доктрині зазвичай 

позначаються терміном «європеїзація». Остання реалізується у спосіб 

усунення розбіжностей і невідповідності, поступового зближення, 

впровадження найбільш ефективних механізмів, процедур, практик, 

вироблених у процесі взаємодії між наднаціональним і національним 

рівнями з метою зміцнення та підвищення дієвості економічного 

співробітництва, посилення захисту прав людини тощо
611

. 
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Примітно, що європейська інтеграція супроводжується 

європеїзацією
612

, концептуальна модель якої спрямована на сприяння, 

підтримку і пришвидшення євроінтеграційних процесів у форматі 

членства (англ. Membership Europeanization), підготовки до вступу 

(англ. Pre-Accession Europeanization) або сусідства (англ. Neighbourhood 

Europeanization), котре не передбачає набуття повноправного як єдино 

можливого членства в ЄС. Відтак, європеїзація є феноменом, що 

вирізняється багатовимірним і багаторівневим підходами, в яких окремі 

держави виступають не лише як повноправні суб’єкти, а також як 

об’єкти впливу в рамках процесу європеїзації, що у такому разі слугує 

інструментом реалізації зовнішньої політики ЄС
613

, важливою 

складовою якої є політика розширення ЄС. Йдеться, з одного боку, про 

процеси політико-інституційної адаптації внутрішніх реалій до 

європейської інтеграції, та, з іншого, про переосмислення / корегування 

національної ідентичності й формування європейської ідентичності
614

. 

Чітко визначеними та ґрунтовно розробленими механізмами 

конструювання передусім зусиллями політичних еліт європейської 

ідентичності є: розвиток інституту громадянства ЄС
615

; забезпечення 

поваги до прав людини і можливості захисту основоположних прав на 

рівні ЄС
616

; наявність європейської символіки; функціонування 

Європейського валютного союзу (англ. European Monetary Union) як 

увиразненої форми валютної інтеграції більшості держав-членів ЄС, в 

якому, незважаючи на періодичні кризові явища, вбачають значний 

потенціал; створення загальноєвропейського інформаційно-
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комунікативного простору; реалізація політики європейської 

колективної пам’яті; розвиток спеціалізованих на ЄС системи бібліотек; 

активізація політики ЄС у сфері культури; здійснення на рівні ЄС 

мовної політики; реалізація освітньої політики ЄС тощо. Названі 

механізми слугують чинниками згуртування спільноти
617

, отже, 

запорукою єдності інтеграційного об’єднання. Водночас автори, які 

характеризують європейську ідентичність як насичену (англ. thick), 

переважно, критично сприймають цей концепт, посилаючись на те, що 

він є занадто змістовно насиченим та не без суттєвих методологічних 

вад, зокрема, коли йдеться про ототожнення європейської ідентичності 

та легітимності ЄС, про інтерпретацію проблем з формуванням 

європейської ідентичності як основної перешкоди розвитку 

європейської інтеграції
618

, загальноєвропейських об’єднавчих процесів 

відповідно до стратегічного бачення інтересів ЄС. Суб’єктами 

конструювання європейської ідентичності є, передусім, наднаціональне 

інтеграційне об’єднання в особі його інституцій, органів, агенцій та 

служб, європейська політична еліта, держави-члени ЄС, їх посадові 

особи, одночасно ЄС і держави-члени у тісній взаємодії, координуючи 

свої зусилля. 

Доволі поширеним є твердження, що інтеграційне об’єднання 

формує власну європейську ідентичність, яка має легітимізувати його 

серед громадян держав-членів
619

, позаяк громадянин ЄС має 

ідентифікувати себе не лише з відповідною державою, а й з 

інтеграційним об’єднанням, до складу якого входить держава, під 

юрисдикцією якої він перебуває. У ст. 8 Частини другої «Громадянство 

Союзу» Маастрихтського договору 1992 р. визначено, що 

«запроваджується громадянство Союзу. Кожен громадянин держави-

члена є громадянином Союзу»
620

. Професор В. Н. Денисов підкреслює, 
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що «за своєю природою громадянство ЄС не є громадянством згідно з 

міжнародним правом і внутрішнім правом держав»
621

, воно похідне, 

доповнює національне громадянство, не замінюючи його. 

Впровадження громадянства ЄС не скасовує національного, що 

притаманно й співвідношенню національної та європейської 

ідентичності, яка розглядається як важлива умова поглиблення 

солідарності народів Європи, їх згуртування, а також життєздатності та 

дієздатності європейської інтеграції, її розвитку. Таким чином, 

особливістю ЄС на даному етапі є те, що наведені форми громадянства 

взаємодоповнюють одна одну, підтверджуючи прийнятність концепції 

про можливість паралельного співіснування національної та 

європейської ідентичності, яка є вищим і порівняно новим виміром 

системи ідентифікаційних практик людини, сучасних підходів до цих 

практик
622

. 

Запровадження відповідної символіки ЄС теж відіграє важливу 

роль в утвердженні європейської ідентичності та укоріненні її зв’язку з 

громадянством ЄС. Символіка ЄС охоплює: європейський прапор, 

європейський гімн, девіз «Єдність у різноманітності» (англ. «United in 

diversity»), День Європи (9 травня), єдину валюту (євро). Зрештою, 

основною ідеєю, яка криється за запровадженням європейських 

символів є поступова модифікація свідомості народів Європи стосовно 

політичної спільності, до якої вони належать
623

, адже «символічні 

форми формують ідентичність…; вони не лише втілюють 

відмінності…, але й формують відносини через емоційне та ідеологічне 

конструювання образів»
624

. 

Основою європейської ідентичності є не гомогенність, а 

«різноманіття культур у межах спільної європейської цивілізації, 

відданість спільним цінностям і принципам, зростаюча подібність у 
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ставленні до життя, усвідомлення спільності інтересів та рішучості у 

побудові Об’єднаної Європи, усе це надає європейській ідентичності 

самобутності й динамізму»
625

. Донині не втратило актуальності відоме 

висловлювання Жана Моне: «якби ми починали створювати 

європейську спільноту спочатку, то слід було б розпочати з культури». 

У цьому контексті примітно, що експертна група, сформована з 

ініціативи Європейської комісії, зробила висновок: «європейська 

культура… не є доконаним фактом. Це завдання та процесс»
626

. Метою 

численних заходів, серед яких: проведення Європейських тижнів 

(Європейський тиждень мобільності та ін.), Європейських років 

(Європейський рік культурної спадщини та ін.), запровадження 

паспорта громадянина ЄС, європейських водійських прав і створення 

уніфікованої форми номерних знаків для авто громадян ЄС, є 

формування колективної європейської свідомості та ідентичності, 

утвердження взаємоповаги і взаємодовіри через європеїзацію сфери 

культури, дотримуючись таких багатогранних і глибинних за суттю 

підходів, як єдність у різноманітності, захист на рівні ЄС 

основоположних прав, включно й у сфері культури, 

мультикультуралізм
627

. «За цими, здавалося б, звичайними 

культурними ініціативами лежать глибинні цілі: перетворити 

символічне впорядкування часу, простору, освіти, інформації…, щоб 

надати їм «європейського виміру» …, щоб переналаштувати за 

допомогою європеїзації суспільну уяву про деякі основні категорії 

мислення»
628

, формуючи європейську ідентичність у парадигмі 

антропоцентризму, дотримуючись поваги до прав людини та 

забезпечуючи легітимацію процесу європейської інтеграції. 
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Важливо створити такі умови, за яких би формувалася і 

розвивалася європейська ідентичність, це актуалізує відповідну 

політику в сфері культури та освіти, здатну трансформувати 

відмінності між народами в загальноєвропейську цінність. Відбувається 

процес європеїзації національних освітніх політик
629

, що полягає у 

використанні освітньої системи для формування у громадян ЄС 

відчуття приналежності до європейської спільноти, легітимації 

наднаціонального інтеграційного об’єднання. Мовна політика ЄС стала 

окремим напрямом його політичної активності, це переконливо 

свідчить про її важливість в інтеграційних процесах. Є підстави 

стверджувати, що, як зазначено у доповіді Єврокомісії, «мови 

становлять осердя європейського проєкту: вони відображають наші 

різні культури і, водночас, дають ключ до їх розуміння»
630

. Активність 

ЄС у сфері цифрової культури теж пов’язана з тим, що він має на меті 

створення європейського культурного простору, який є елементом 

європейської ідентичності, базується на спільній європейській 

культурній спадщині та міжнародному співробітництві у цій сфері, 

включно з метою взаємозбагачення у сфері культури. Професор Юрген 

Хабермас визнає, що інтеграційний розвиток узалежнений від 

комунікативної мережі, її впливу на політичну культуру
631

. Власне, 

відбувається перехід до суспільства знань, дедалі частіше передумови 

політичних і структурних змін в Європі закладаються за допомогою 

новітніх інформаційно-комунікативних технологій. Таким чином, 

поступово одним з типових проявів європейської інтеграції стала 

супроводжуюча її європеїзація, концептуальна модель якої спрямована 

на сприяння і підтримку, розширення можливостей поглиблення 

євроінтеграційних процесів. 

Концепція спільної культурної ідентичності, inter alia, заснована на 

спільних цінностях і концепції спільної культурної спадщини Європи, 
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закріпленій в Європейській культурній конвенції 1954 р., державами-

учасницями якої, зокрема, є всі держави-члени ЄС. Професор 

М. М. Микієвич вказує на важливість «розвитку європейської 

самосвідомості для формування європейської культурної 

ідентичності»
632

. Зрештою, розвиток політики ЄС у культурній царині, 

формування європейської культурної ідентичності, осердя якої 

становить концепт спільної європейської культурної спадщини, 

неможливо осягнути поза контекстом широкого політичного проєкту 

конструювання Об’єднаної Європи, поступу в процесі європейської 

інтеграції, значення формування європейської ідентичності у парадигмі 

антропоцентризму, у «праволюдинній» парадигмі. 

Важливою є наявність умов для формування і розвитку 

європейської ідентичності, вирішальною з яких може стати 

«історичний досвід, що, безсумнівно, об’єднує європейські народи»
633

. 

Саме відданість спільним цінностям і базовим принципам, які 

забезпечують опосередковану правом солідарність, inter alia громадян 

ЄС, дає змогу кристалізувати та зміцнювати європейську єдність у 

спосіб спільного протистояння нацизму, фашизму, расизму, 

насильству та тероризму
634

. Як наголошує професор В. І. Акуленко, 

усвідомлення гіркого досвіду двох світових воєн є тим більш 

значимим, щоб не повторити трагічну долю народів Європи, 

втягнутих, зокрема, у Другу світову війну, коли світ здригнувся від 

нелюдської жорстокості гітлерівців, від величезних людських жертв, 

від руйнувань та грабунків на окупованих нацистами територіях
635

. 

Осмислення, усвідомлення кожним народом Європи своєї історії, її 

уроків, не має замикатися у вузьких національних рамках, а 

охоплювати більш широкий європейський контекст, саме спільний 

історичний досвід унеможливить однобічне бачення і спрощення 
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минулого, а також сприятиме запобіганню новітнім викликам і 

загрозам. 

Процес самоідентифікації європейців ускладнюють нагальні 

проблеми, що постали перед ЄС. Попри тривалий період його розвитку 

і розширення, безперечні досягнення, упродовж останніх років 

інтеграційні процеси, які історія Європи зробила практично 

неминучими, ускладнюються, супроводжуючись численними кризами, 

викликами і загрозами, що нерідко змушують переносити акцент на 

інші завдання порядку денного. Передусім йдеться про: нерівність 

серед держав – членів ЄС і необхідність забезпечення їм однакових 

можливостей; міграційну кризу; нерівномірність економічного 

розвитку, що поступово призвела до кризи у функціонуванні 

Європейського валютного союзу та соціальних загострень; 

забюрократизованість організаційної структури ЄС і правотворчого 

процесу; відцентрові тенденції; «інтеграційну втому» та небажання 

здійснювати політику розширення; перегляд діючої процедури вступу і 

висунення нових критеріїв набуття членства в ЄС; застосування 

подвійних стандартів і маніпулювання умовами, визначальними для 

відкриття переговорів про вступ Албанії та Північної Македонії; фіаско 

балканської політики ЄС, як наслідок, започаткування перерозподілу 

впливу на Західних Балканах; неминучі наслідки виходу 

Великобританії з ЄС; необхідність і надалі удосконалювати 

Європейську політику сусідства, її південний та східний виміри; 

безпекові виклики; терористичні загрози
636

. При цьому єврооптимізм 

поступається євроскептицизму і навіть європесимізму. Тривала, 

затяжна міграційна криза стала випробуванням на міцність 

інституційної системи ЄС, зумовивши необхідність політичної 

трансформації з метою уникнення «фрагментації» всередині 

Об’єднання
637

. 
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У державах – членах ЄС залишаються актуальними проблеми, 

пов’язані з міжетнічними відносинами, «внутрішнім ісламом», 

релігійною нетерпимістю, позаяк зростання нехристиянського 

населення в них не стало консолідуючим чинником формування 

європейської ідентичності. Мусульманська ідентичність подекуди 

претендує на домінування, нав’язування власної системи цінностей, а 

це не сприяє вирішенню виявлених концептуальних проблем і 

подоланню все більш увиразнених кризових явищ, які супроводжують 

на сучасному етапі інтеграційні процеси. З політичних і стратегічних 

міркувань перед європейцями постають нові актуальні питання щодо 

оцінки процесу європейської інтеграції з точки зору врегулювання 

проблем, пов’язаних із: міжетнічними відносинами у державах – членах 

ЄС, здатними загострити внутрішні суперечності в інтеграційному 

об’єднанні; необхідністю підвищення скоординованості у протидії 

гібридним загрозам; потенційним впливом розширення на 

згуртованість і солідарність у рамках ЄС тощо. При цьому підмурком 

європейської ідентичності є усвідомлення цінності та неухильне 

дотримання поваги до прав людини, створення для неї комфортного 

середовища на найсприятливішому для життєдіяльності рівні
638

. 

Європейська інтеграція є складовою зовнішньополітичної 

діяльності багатьох європейських держав, до яких належить й Україна. 

Як зазначає академік НАН України Ю. С. Шемшученко, норми 

Конституції України становлять політико-правову основу реалізації 

зовнішньополітичної функції держави, що ґрунтується на її 

національних інтересах і внутрішній політиці, загальновизнаних 

принципах і нормах міжнародного права
639

. Водночас професор 

В. М. Шаповал визнає, що «проблема змісту конституції має різні 

сторони теоретичного і практичного характеру, серед яких на особливу 

увагу заслуговують ті, що проявляються у міжнародно-правовому 
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контексті»
640

. При цьому однією з особливостей новітніх конституцій є 

наявність в їхніх текстах положень, які «створюють юридичні 

передумови для участі держав у різноманітних інтеграційних 

процесах…»
641

. Саме на це мав би бути зорієнтований Закон України 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу 

держави на набуття повноправного членства України в Європейському 

Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» від 7 лютого 

2019 р. № 2680-VIII
642

, що набрав чинності 21 лютого 2019 р., згідно з 

яким новелізовано Конституцію України, зокрема, положеннями про 

європейську інтеграцію держави: визначення засад реалізації 

стратегічного курсу на набуття повноправного членства України в ЄС 

належить до повноважень Верховної Ради України (п. 5 ч. 1 ст. 85 

Конституції України), Президент України є гарантом, серед іншого, 

реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного 

членства України в ЄС (ч. 3 ст. 102 Конституції України), а Кабінет 

Міністрів України забезпечує реалізацію цього курсу (п. 1
1 

ст. 116 

Конституції України)
643

. Наведене, однак, не має ні вирішального, ні 

вагомого значення для реалізації європейської інтеграції України, адже 

цілком корелюється з функціями і повноваженнями у 

зовнішньополітичній сфері вказаних вищих органів державної влади 

(наприклад, визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики 

належить до повноважень Верховної Ради України (п. 5 ч. 1 ст. 85 

Конституції України), отже, саме вона визначає засади реалізації 

стратегічного курсу держави на набуття членства в ЄС) та сутнісно 

не наближає до зазначеної мети інтеграційного спрямування
644

. 

                                                           
640

 Шаповал В. Н. Содержание Конституции в контексте международного права. Международное право как основа 

современного миропорядка. Liber Amicorum к 75-летию проф. В. Н. Денисова: моногр. / авт. кол.; под ред. 

А. Я. Мельника, С. А. Мельник, Т. Р. Короткого. Киев; Одесса: Фенікс, 2012. С. 339. 
641

 Там само. С. 340. 
642

 Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного 

членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору): Закон України від 7 

лютого 2019. № 2680-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 9. Ст. 50. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n2. 
643

 Конституція України 254к/96-ВР у редакції Закону України від 07 лютого 2019 № 2680-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 
644

 Фалалєєва Л. Г. Повага до прав людини як складова формування європейської ідентичності та Конституція 

України. Правова держава. Щорічник наук. праць. Вип. 31. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України, 2020. С. 421. 



328 

Процедури є необхідними для збереження демократії, основоположних 

цінностей демократичного суспільства, національних паростків 

концептуального законотворення, що актуалізує потребу удосконалення 

механізму розроблення законопроєктів, на безліч яких суспільство не лише 

не встигає реагувати, а, inter alia, збагнути та осмислити. Якісні закони, тим 

паче Основний Закон, їх належне змістове наповнення, смислова єдність і 

цілісність, чітке та детальне обґрунтування нашвидкоруч не творяться, як й 

інші суспільно значущі рішення. Крім того, текст Конституції України, як і 

будь-якої іншої держави, не може переглядатися та переписуватися за 

передвиборчими забаганками тих чи інших політичних сил з 

посиланням на месіанське піклування про «убезпечення країни від 

можливих політичних маніпуляцій» у майбутньому. Натомість вкрай 

важливо більш рішуче та прагматично обстоювати національні 

інтереси, міжнародно-правову позицію держави, активізувати та 

консолідувати зусилля щодо впровадження реальних видимих 

внутрішніх реформ і належного виконання взятих міжнародно-

правових зобов’язань. 

Йдеться не про ситуативне конституційно-правове забезпечення 

європейських устремлінь, а про складний і тривалий процес активізації 

зусиль, спрямованих на досягнення результату, передусім у напрямі 

завершення впровадження інклюзивної конституційної реформи, 

системного підходу до неї, з метою створення передумов для 

узгоджених і консолідованих дій з проведення видимих глибинних 

внутрішніх реформаторських перетворень (включно згідно зі 

стандартами та практиками ЄС), належного і своєчасного виконання 

взятих зобов’язань за УА 2014 р. Актуалізується й усунення низки 

суперечливих положень нещодавно презентованої Концепції змін до 

Конституції України
645

. 

Наведене слугувало б проявом: системного підходу до конституційно-

правової модернізації, необхідність дотримання якого найбільш 

послідовно обстоює у численних працях Інститут держави і права 

імені   В. М. Корецького Національної академії наук України; 
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концептуального законотворення, ідея утвердження якого особливо 

активно розвивається Інститутом законодавства Верховної Ради 

України; врахування кращого досвіду і змістової складової 

конституційної практики держав – членів ЄС як методологічного 

орієнтиру під час оновлення і підвищення практичної дієвості 

Конституції України
646

. 

Практика внесення змін і доповнень до конституцій Естонії, Латвії, 

Литви, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини вказує на те, що вони 

переважно стосувалися: посилення ролі міжнародного договору в 

національних правових системах; визнання примату норм права ЄС над 

нормами внутрішнього права; закріплення можливості передання ЄС 

частини суверенних прав для досягнення спільних цілей
647

. Членство в 

ЄС, як наднаціональному інтеграційному об’єднанні, зумовлює 

обмеження державами на необмежений строк своїх суверенних прав, 

частину з яких вони йому передають. «Важливим є те, що існує 

тенденція до встановлення фактичного пріоритету міжнародних 

договорів, які регламентують процеси загальноєвропейської інтеграції, 

щодо окремих положень основних законів держав-учасниць цих 

процесів. Окреслену тенденцію віддзеркалює передбачене тими самими 

конституціями передання частини повноважень державних органів 

відповідним міжнародним організаціям і установам. Втім така 

тенденція не заперечує юридичних властивостей конституції як 

основного закону держави, значення конституційного регулювання для 

організації та реалізації всіх функцій держави, включно зовнішніх»
648

. 

У конституціях деяких держав-членів ЄС передбачається можливість 

передання суверенних прав на користь міждержавних об’єднань. Так, у 

п. 1 ст. 23 Основного Закону (нім. Grundgesetz) Федеративної 

Республіки Німеччина від 23 травня 1949 р. зі змінами від 21 липня 

2010 р. закріплено, що «з метою реалізації ідеї Об’єднаної Європи… 
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Федерація може передавати свої суверенні права»
649

, у п. 1 ст. 24 

встановлено, що «Федерація може законодавчим шляхом передавати 

свої суверенні права міждержавним об’єднанням»
650

, а в п. 2 цієї статті 

йдеться про можливість згоди Федерації «на такі обмеження своїх 

суверенних прав, наслідком яких має бути встановлення і забезпечення 

мирного і стабільного порядку в Європі та у відносинах між народами 

усього світу»
651

. У п. 2 ст. 28 Конституції Грецької Республіки від 9 

червня 1975 р. зі змінами 1986 і 2001 рр. встановлено: «В ім’я служіння 

важливим національним інтересам і розвитку співробітництва з іншими 

державами можливе, шляхом укладення конвенції або угоди, визнання 

за органами міжнародних організацій передбачених Конституцією 

компетенцій…»
652

, а в п. 3 цієї статті зазначено, що «Греція може на 

добровільних засадах, шляхом прийняття закону…, обмежити 

реалізацію національного суверенітету, якщо цього вимагають важливі 

національні інтереси, якщо це не порушує прав людини та основ 

демократичного ладу, здійснюється, керуючись принципами рівності та 

дотримуючись умов взаємності»
653

. Конституція Французької 

Республіки від 4 жовтня 1958 р. (зі змінами) містить окремий розділ ХV 

«Про Європейський Союз», у ст. 88-1 якого вказано: «Республіка бере 

участь у Європейському Союзі, заснованому вільним вибором держав 

згідно укладених ними договорів, для спільної реалізації певних своїх 

повноважень»
654

. Враховуючи викладене, йдеться про практично 

значущі питання, які потребують конституційно-правового 

регулювання
655

. 

Успішно виконавши взяті на себе зобов’язання за УА 2014 р., 

увідповіднившись Копенгагенським та іншим критеріям набуття 
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членства в ЄС, поставши перед реальною перспективою вступу, в 

України виникне нагальна потреба забезпечити конституційно-правове 

регулювання можливості передання суверенних прав міждержавним 

об’єднанням. Відтак, конституційне закріплення наведених вище 

положень є не настільки необхідним, як визначення щодо можливості 

та механізму передання своїх суверенних прав міждержавним 

об’єднанням, тобто, не виключено, що незабаром чинна Конституція 

України знову потребуватиме внесення відповідних змін і доповнень. 

Такий фрагментарний підхід все частіше порівнюють з ямковим 

ремонтом наших автошляхів. Українська доктрина міжнародного права 

вже вивчає вищеокреслену проблематику і відповідні дослідження 

можуть стати теоретико-методологічним підґрунтям наступних 

конституційних змін і доповнень, яких можна було уникнути за 

наявності методологічної бази розроблення, стратегії розвитку 

Основного Закону, належного наукового обґрунтування, виваженої і 

збалансованої концепції його оновлення, комплексного підходу до 

новелізації
656

. Вочевидь більш далекоглядно було б передбачити 

можливість передання суверенних прав міждержавним об’єднанням 

водночас із внесенням змін до чинної Конституції України щодо 

визначення стратегічного курсу держави та підтвердження 

європейської ідентичності Українського народу, а краще замість них. 

Це стало б проявом: концептуального конституційного творення, 

системного підходу до конституційно-правової модернізації, 

врахування досвіду держав – членів ЄС як методологічного орієнтиру 

під час внесення змін і доповнень, підвищення практичної дієвості 

Конституції України, її збалансованого, розсудливого, виправданого, 

виваженого, оптимального та обґрунтованого оновлення у кращих 

інтенціях і укорінених традиціях конституціоналізму. 

Висновки. З викладеного вбачається, що конституціоналізація 

європейської ідентичності на рівні ЄС матиме важливе практичне 

значення, підтверджуючи і втілюючи прагнення держав-членів 

                                                           
656

 Denysov V., Falalieieva L. The Construction of European identity in the Paradigm of Anthropocentrism and its 

Constitutionalization. European Studies – Тhe Review of European Law, Economics and Politics. 2020. Vol. 7. P. 101-102. 



332 

поглибити солідарність між своїми народами, поважаючи їх історію, 

культуру, традиції, національну ідентичність. Механізми 

конструювання європейської ідентичності нагадують ті, за допомогою 

яких формувалася, а нині реконструюється національна ідентичність. 

Особливої актуальності набувають об’єктивні базові чинники-критерії, 

за якими можна було б визначитися щодо наявності або відсутності 

європейської ідентичності, сфокусуватися на її комплексному і 

збалансованому формуванні, з’ясувати відмінності між теоретичною 

бажаністю та практичним втіленням. 

Формування європейської ідентичності відбувається поступово, 

продумано, виважено та обережно, можливо уповільнено, однак 

справляє дедалі помітніший вплив на внутрішнє соціокультурне 

середовище держав – членів ЄС. В узагальненому вигляді ключові 

структурні елементи і механізми конструювання зусиллями політичних 

еліт інтеграційного об’єднання та/або його держав-членів, європейської 

ідентичності можна сформулювати так: утвердження 

загальноєвропейського політико-правового простору; наявність 

європейської символіки; розвиток інституту громадянства ЄС; 

забезпечення поваги до прав людини і можливості захисту 

основоположних прав на рівні ЄС; функціонування Європейського 

валютного союзу як форми валютної інтеграції більшості держав-членів 

ЄС; створення загальноєвропейського інформаційно-комунікативного 

простору; реалізація політики ЄС у сфері культури та освіти, розвиток 

загальноєвропейської системи культурно-освітніх закладів і програм, 

зокрема College of Europe, Jacques Delors Institute, EU Programme 

Erasmus+, EU Programme Europe for Citizens, які слугують чинниками 

формування європейської колективної пам’яті, спільної історичної 

свідомості, солідарності та згуртування довкола спільних цінностей і 

базових принципів. 

Динаміка розвитку ЄС створила умови для формування 

європейської ідентичності як результату та інструменту поступу 

інтеграційних процесів у його рамках, взаємодії у процесі європейської 

інтеграції. Конструювання європейської ідентичності та її 
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концептуалізація, з одного боку, стали викликом як для громадян ЄС і 

його політичної еліти, так і наукової спільноти, а з іншого – є 

об’єктивним наслідком становлення ЄС як наднаціонального 

інтеграційного об’єднання, самостійного учасника / актора 

міжнародних відносин та повноправного суб’єкта міжнародного права. 

Увиразнено спостерігаються труднощі конструювання європейської 

ідентичності на основі географічної близькості, мовної однорідності, 

спільності історичного досвіду і культурної спадщини, що, поза 

сумнівом, позначається на «інтеграційній спроможності» ЄС, втім, саме 

європейська ідентичність є згуртовуючим чинником, що суттєво 

впливатиме на майбутнє не лише ЄС і його держав-членів, а й України 

та інших європейських держав, на перспективи країн-кандидатів. 

Використання дискурсивно-конструктивістського підходу, 

методологічного доробку конструктивістів сприяє критичному 

переосмисленню концепту європейської ідентичності, невиправдано не 

недооцінюючи та не перебільшуючи її ролі в процесі розвитку 

європейської інтеграції. Європейська ідентичність становить важливу 

складову останньої, забезпечуючи її цілісне, системне бачення, 

поступово відходячи від поверхневого інституційного підходу. 

Віднайдення найбільш прийнятної концептуальної моделі 

конструювання європейської ідентичності є однією з важливих умов 

поглиблення солідарності та посилення згуртованості народів Європи, 

ефективного функціонування ЄС, поступу інтеграційних процесів, 

посилення синергії між наднаціональними і міжурядовими складовими 

європейської інтеграції, що відповідає стратегічним інтересам ЄС. 

На підставі наведеного можна резюмувати, що відбулося 

започаткування якісно нового етапу співробітництва ЄС з Україною, 

викристалізовується його еволюція від концепції сусідства до стратегії 

асоціації (в напрямі досягнення стратегічних цілей: поглиблення 

політичної асоціації та посилення економічної інтеграції), 

результативність конкретних дій щодо створення якої для ЄС 

означатиме успіх політики Східного партнерства, підтвердження 

привабливості європейської моделі регіональної інтеграції, логіки 
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інтеграції через право та демократизацію, а також європейську 

самоідентифікацію. 

Внесення змін і доповнень до Конституції України має бути 

науково обґрунтованим і системно впорядкованим. Зазнав змін 

характер цивілізаційних викликів і загроз, які вимагають вчасної та 

адекватної оцінки і реагування, цього не варто залишати поза увагою, 

як і те, що конституційна стабільність є важливим чинником 

стабільності держави, рушієм для демократичного поступу суспільства. 

Саме від практичної реалізації наявних правових засад регулювання 

процесу євроінтеграції України, концептуального підходу до неї, 

стратегічного бачення, від дотримання спільних цінностей, inter alia, 

поваги до прав людини, від рівня культурно-цивілізаційної 

самоідентифікації українців з європейцями і відчуття себе їх 

органічною частиною, розбудови Європи в Україні, її європеїзації, 

узалежнені: збереження динаміки зростання європейської 

самоідентифікації серед українців; поглиблення та виведення на новий 

рівень співробітництва з ЄС у сферах, які становлять взаємний інтерес; 

забезпечення якісної зміни парадигми відносин з ЄС у рамках 

формування нової європейської архітектури з огляду на вихід з 

інтеграційного об’єднання Великобританії; примноження здобутків, 

посилення і розширення можливостей активізації європейської 

інтеграції України. 

 

Висновки до розділу 6 

 

Аналіз принципу поваги до прав людини як осердя спільних 

цінностей (англ. common values) та правозахисних стандартів, надав 

підстави для виокремлення внутрішнього (на різних рівнях ЄС) та 

зовнішнього (щодо третіх країн) вимірів забезпечення його дотримання 

у практиці ЄС. При цьому зовнішній вимір скерований, передусім, на 

залучення третіх країн (до яких з 1 лютого 2020 р. належить й 

Великобританія) до євроінтеграційних процесів на спільних ціннісних 

засадах, цивілізаційних надбаннях, що, у такий спосіб, прямо чи 
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опосередковано поширюються ЄС у рамках різних форм і моделей 

регіонального співробітництва, зокрема оновленої Європейської 

політики сусідства. 

Принцип поваги до прав людини є сталою засадничою частиною 

сучасної концепції прав людини, важливою складовою концепції 

основоположних прав та спільних цінностей, що становлять стрижень 

європейських стандартів у сфері захисту прав людини, а забезпечення 

поваги до них належить до суттєвих елементів (англ. essential elements) 

міжнародних угод ЄС, у тім числі й УА 2014 р., укладеної у рамках 

Східного партнерства – східного виміру Європейської політики 

сусідства. 

Процес розширення ЄС базується на визначених критеріях і чітких 

умовах. Метою етапу підготовки до вступу в ЄС є підготовка країни-

кандидата до застосування acquis, позаяк кожна країна-кандидат на 

момент вступу має імплементувати acquis ЄС у повному обсязі, а також 

забезпечити його неухильне та ефективне застосування у внутрішніх 

правових порядках відповідно до європейських стандартів, 

обумовлених у Копенгагенських критеріях. Власне, це свідчитиме про 

досягнення відповідності цим критеріям. Сучасні критерії вступу до ЄС 

відображають складність оптимізації процесів ухвалення рішень в 

інтеграційному об’єднанні та впровадження їх результатів. 

Спостерігаються тенденції «інтеграційної втоми», вступ нових держав 

може мати суперечливий, а іноді навіть протилежний очікуваному 

вплив на дієздатність, функціональну дієвість та стабілізаційну 

спроможність ЄС. 

Копенгагенські критерії набуття членства в ЄС є його комплексним 

баченням ключових сфер реформування країн-кандидатів на вступ, що 

є взаємопов’язаними, адже успіх в одній з них досягатиметься лише за 

наявності прогресу в решті, а успіх у всіх сферах є необхідним задля 

забезпечення надійності економічних реформ, еволюційного розвитку 

держави і суспільства згідно стандартів і цінностей ЄС, реалізації яких 

сприяють Копенгагенські критерії. Власне, лише засвоївши уроки 

минулого, врахувавши українські реалії та досвід виконання Угоди про 
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партнерство і співробітництво між Україною та європейськими 

співтовариствами і їхніми державами-членами 1994 р., а також 

усвідомивши та осмисливши правову спадщину, поступово 

адаптувавши вітчизняне законодавство до acquis ЄС відповідно до 

напрямів, визначених в УА 2014 р. і забезпечивши її належне 

виконання, можна вибудувати спільне майбуття. Інструментами його 

наближення є базові принципи та спільні цінності, стандарти ЄС, що 

зумовлюють привабливість європейської моделі регіональної інтеграції, 

підтверджуючи логіку інтеграційної взаємодії через право та 

демократизацію. 

Посилення співробітництва, зокрема у сфері правосуддя, свободи 

та безпеки, забезпечуючи повагу до прав людини, гарантуючи їх 

дотримання, є одним з пріоритетних напрямів «особливих відносин» 

між Україною та ЄС, здійснюваних на двосторонній основі, а також у 

рамках Європейської політики сусідства, дво- і багатосторонніх 

механізмів Східного партнерства. Укладення УА 2014 р. започаткувало 

новітню практику укладення базових угод з країнами Східного 

партнерства, новий інституційно-правовий механізм двосторонніх 

особливих взаємин, заснованих на спільних цінностях і принципах, що 

пронизують усі складові УА 2014 р., становлячи її суттєвий елемент, а 

також забезпечило удосконалення наявних і запровадження нових 

вимірів інтеграційної взаємодії, засвідчуючи підвищення ступеня 

правової інтеграції та визначаючи механізми її досягнення, що мають 

прикладну цінність і стратегічну значущість для держави. Належне 

виконання УА 2014 р., включно у сфері прав людини, здатне 

забезпечити якісну зміну парадигми відносин з ЄС. 

Ефективність виконання УА 2014 р. і забезпечення дотримання 

прав людини, вочевидь залежатиме від того, наскільки результативно 

Україна здійснюватиме системні внутрішні перетворення (наразі їх 

масштаб є обмеженим, темпи – повільними) і використовуватиме увесь 

наявний інструментарій, усі механізми співробітництва з ЄС, у тім 

числі багатосторонні, що функціонують у рамках Східного партнерства 

та впливають на розвиток євроінтеграційних процесів. Еволюція 
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інтеграційних процесів у сфері захисту основоположних прав має 

прикладне значення для поглиблення політичної асоціації та посилення 

економічної інтеграції, створення умов для підвищення ефективності й 

пришвидшення зорієнтованого на результат практичного 

співробітництва України з ЄС на основі суттєвих елементів УА 2014 р. 

щодо утвердження поваги до базових принципів і спільних цінностей, 

передусім поваги до прав людини, їх дотримання і захисту, які мають 

становити засади внутрішньої і зовнішньої політики України та ЄС, 

їхніх особливих асоціативних взаємин, практики інтеграційної 

взаємодії. 

Конституціоналізація європейської ідентичності на рівні ЄС 

матиме важливе практичне значення, підтверджуючи і втілюючи 

прагнення держав-членів поглибити солідарність між своїми народами, 

поважаючи їх історію, культуру, традиції, національну ідентичність. 

Механізми конструювання європейської ідентичності нагадують ті, за 

допомогою яких формувалася, а нині реконструюється національна 

ідентичність. Особливої актуальності набувають об’єктивні базові 

чинники-критерії, за якими можна було б визначитися щодо наявності 

або відсутності європейської ідентичності, сфокусуватися на її 

комплексному і збалансованому формуванні, з’ясувати відмінності між 

теоретичною бажаністю та практичним втіленням. 

Формування європейської ідентичності відбувається поступово, 

продумано, певною мірою скоординовано, виважено та обережно, 

можливо уповільнено, однак справляє дедалі помітніший вплив на 

внутрішнє соціокультурне середовище держав-членів ЄС. В 

узагальненому вигляді ключові структурні елементи і механізми 

конструювання зусиллями політичних еліт інтеграційного об’єднання 

та/або його держав-членів, європейської ідентичності можна 

сформулювати таким чином: утвердження загальноєвропейського 

політико-правового простору; наявність європейської символіки; 

розвиток інституту громадянства ЄС; забезпечення поваги до прав 

людини і можливості захисту основоположних прав на рівні ЄС; 

функціонування Європейського валютного союзу як форми валютної 
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інтеграції більшості держав-членів ЄС; створення 

загальноєвропейського інформаційно-комунікативного простору; 

реалізація політики ЄС у сфері культури та освіти, розвиток 

загальноєвропейської системи культурно-освітніх закладів і програм, 

зокрема College of Europe, Jacques Delors Institute, EU Programme 

Erasmus+, EU Programme Europe for Citizens, які слугують чинниками 

формування європейської колективної пам’яті, спільної історичної 

свідомості, солідарності та згуртування довкола базових принципів і 

спільних цінностей. 

Динаміка розвитку ЄС створила умови для формування 

європейської ідентичності як результату та інструменту поступу 

інтеграційних процесів у його рамках, взаємодії у процесі європейської 

інтеграції. Конструювання європейської ідентичності та її 

концептуалізація, з одного боку, стали викликом як для громадян ЄС і 

його політичної еліти, так і наукової спільноти, а з іншого – є 

об’єктивним наслідком становлення ЄС як наднаціонального 

інтеграційного об’єднання, самостійного учасника / актора 

міжнародних відносин та повноправного суб’єкта міжнародного права. 

Увиразнено спостерігаються труднощі конструювання європейської 

ідентичності на основі географічної близькості, мовної однорідності, 

спільності історичного досвіду і культурної спадщини, що, поза 

сумнівом, позначається на інтеграційній спроможності ЄС, втім саме 

європейська ідентичність є згуртовуючим чинником, що суттєво 

впливатиме на майбутнє не лише ЄС і його держав-членів, а й України 

та інших європейських держав, на перспективи країн-кандидатів. 

Використання дискурсивно-конструктивістського підходу, 

методологічного доробку конструктивістів сприяє критичному 

переосмисленню концепту європейської ідентичності, невиправдано не 

недооцінюючи та не перебільшуючи її ролі в процесі розвитку 

європейської інтеграції. Європейська ідентичність становить важливу 

складову європейської інтеграції, забезпечуючи її цілісне, системне 

бачення, поступово відходячи від поверхневого інституційного підходу. 

Віднайдення найбільш прийнятної концептуальної моделі 
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конструювання європейської ідентичності є однією з важливих умов 

поглиблення солідарності та посилення згуртованості народів Європи, 

ефективного функціонування ЄС, поступу інтеграційних процесів, 

посилення синергії між наднаціональними і міжурядовими складовими 

європейської інтеграції, що відповідає стратегічним інтересам ЄС. 

Відбулося започаткування якісно нового етапу співробітництва ЄС 

з Україною, викристалізовується його еволюція від концепції сусідства 

до стратегії асоціації (в напрямі досягнення стратегічних цілей: 

поглиблення політичної асоціації та посилення економічної інтеграції), 

результативність конкретних дій щодо створення якої для ЄС 

означатиме успіх політики Східного партнерства, підтвердження 

доцільності логіки інтеграції через право та демократизацію, а також 

європейську самоідентифікацію. 

Внесення змін і доповнень до Конституції України має бути 

науково обґрунтованим і системно впорядкованим. Зазнав змін 

характер цивілізаційних викликів і загроз, які вимагають вчасної та 

адекватної оцінки і реагування, цього не варто залишати поза увагою, 

як і те, що конституційна стабільність є важливим чинником 

стабільності держави, рушієм для демократичного поступу суспільства. 

Саме від практичної реалізації наявних правових засад регулювання 

процесу євроінтеграції України, концептуального підходу до неї, 

стратегічного бачення, від дотримання спільних цінностей, inter alia, 

поваги до прав людини, від рівня культурно-цивілізаційної 

самоідентифікації українців з європейцями і відчуття себе їх 

органічною частиною, розбудови Європи в Україні, її європеїзації, 

узалежнені: поглиблення та виведення на новий рівень співробітництва 

з ЄС у сферах, які становлять взаємний інтерес; забезпечення якісної 

зміни парадигми відносин з ЄС у рамках формування архітектури 

нового співвідношення сил в Європі з огляду на вихід з ЄС 

Великобританії; збереження динаміки зростання європейської 

самоідентифікації серед українців; примноження здобутків, посилення і 

розширення можливостей активізації європейської інтеграції України. 
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Формат відносин Україна – ЄС значною мірою узалежнений від 

стану дотримання прав людини та забезпечення поваги до них в 

Україні. Цілеспрямована організаційно-правова діяльність держави в 

особі уповноважених органів щодо створення всеохопних практичних 

механізмів виконання УА 2014 р., забезпечивши повагу до прав людини 

та інших спільних цінностей і принципів, які пронизують усі її 

складові, становлячи суттєвий елемент договірних зобов’язань, 

сприятиме всебічному, повному і своєчасному виконанню взятих 

Україною зобов’язань у найрізноманітніших сферах співробітництва, 

усуненню колізій, утвердженню належного рівня реалізації наявних 

вимірів інтеграційної взаємодії, досягненню «особливих відносин», 

заснованих на обопільних практиках дотримання спільних 

цивілізаційних цінностей. 



341 

РОЗДІЛ 7. 

ВІДСТУП ВІД ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ: 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ, ПОЗИЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ І ПРАКТИКА УКРАЇНИ 

 

7.1 Міжнародні стандарти відступу від договірних зобов’язань з 

прав людини під час суспільної небезпеки, що загрожує життю 

нації, та сучасні підходи Європейського Союзу 

 

На території України сьомий рік поспіль триває збройний конфлікт, 

під час якого грубо і системно порушуються права людини, серйозно і 

масово – права цивільного населення, що актуалізує необхідність 

розширення можливостей дотримання міжнародних стандартів та 

розбудови спроможності виконання міжнародних договірних 

зобов’язань у сфері захисту прав людини та захисту цивільного 

населення, відповідно, дотримання норм міжнародного права прав 

людини та міжнародного гуманітарного права, які органічно 

доповнюють одне одного. За висловом Д. Кампанеллі щодо змісту 

міжнародного гуманітарного права, право Гааги та право Женеви не 

сформовані у формулюваннях прав людини, однак немає підстав для 

заперечень, що в обох випадках міжнародне право прагне гарантувати 

кожній людині принаймні мінімум захисту від дій держав
657

. В умовах 

збройного конфлікту, тимчасової окупації частини державної території, 

нових геополітичних реалій, Україна, як держава-учасниця багатьох 

міжнародних договорів з прав людини, вимушена реалізувати своє 

право, скориставшись гнучкістю застосовуваних правових рамок і 

вдавшись до практики відступу від окремих договірних зобов’язань у 

сфері прав людини як складової міжнародного права прав людини
658

, 

зокрема європейського права прав людини. У такій ситуації фактично 
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йдеться про відступ від зобов’язань (дерогацію, англ. derogation) як 

раціональну реакцію (англ. rational response), один із запобіжників, 

рятівних механізмів (англ. escape mechanisms) для держави, себто її 

право, що має винятковий характер, можливість реалізації якого 

передбачена відповідним міжнародним договором, вимагаючи чіткого 

дотримання узгоджених умов і процедур
659

. Зауважимо, що належно 

дотримуючись останніх, держава виявляє повагу до відповідних 

договірних норм як окремої складової правових можливостей. 

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р.
660

 

(далі – Пакт 1966 р. чи МПГПП; ратифіковано 173-ма державами
661

) і 

Конвенція 1950 р. містять клаузулу про дерогацію, відступ від 

зобов’язань, що підлягає застосуванню на підставі та в порядку, 

визначених у ст. 4 першого та ст. 15 другої відповідно. Зазначені 

міжнародно-правові акти становлять стрижень, осердя універсальної і 

регіональної систем правозахисту, які, з одного боку, вирізняються 

особливостями, а, з іншого, – мають чимало подібного, здебільшого, 

збігаючись
662

, позаяк «в основу тексту статті 15 покладено проект 

статті 4 проекту Пакту про права людини ООН, який пізніше став 

статтею 4 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права»
663

 

(п. 2). Так, п. 1 ст. 4 Пакту 1966 р. вказує та те, що під час 

надзвичайного стану в державі, за якого життя нації перебуває під 

загрозою і про наявність якого офіційно оголошується, держави-

учасниці цього Пакту можуть вживати заходів на відступ від своїх 

зобов’язань за ним лише в мірі, в якій цього вимагає гострота 

становища, за умови, що такі заходи не є несумісними з їх іншими 
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зобов’язаннями за міжнародним правом і не зумовлюють 

дискримінації виключно на основі раси, кольору шкіри, статі, мови, 

релігії чи соціального походження. 

Примітно, що ст. 15 Конвенції 1950 р. не містить вимоги 

офіційного оголошення про існування надзвичайного стану в державі, 

за якого життя нації перебуває під загрозою. Як встановив ЄСПЛ у 

рішенні в справі Lawless v. Ireland (1961), вважається достатнім, якщо 

його існування можна довести з наявних фактів або сукупності цих 

фактів
664

 (§5-9), для порівняння: у висновку Європейської комісії з 

прав людини у справі Cyprus v. Turkey (1976) визнано, що «стаття 15 

встановлює вимогу певного формального і публічного акту відступу 

від зобов’язань, такого як оголошення воєнного або надзвичайного 

стану (англ. martial law or state of emergency), і що у випадках, коли 

такий акт не був оголошений відповідною високою договірною 

стороною, хоча не існувало обставин, які перешкоджали б їй це 

зробити, стаття 15 застосовуватися не може»
665

 (§527). Крім того, у 

ст. 15 Конвенції 1950 р. умова відсутності дискримінації окремо не 

виписана, а розглядається ЄСПЛ як елемент принципу 

пропорційності
666

 (рішення у справі A. and Others v. the United Kingdom 

(2009)). При цьому змістовне наповнення принципу пропорційності 

вимагає забезпечення відповідності, з одного боку, між 

обмежувальними заходами, тобто втручанням держави у реалізацію 

окремих прав, що не мають бути занадто обтяжливими для людини, та, 

з іншого, переслідуваною метою, її правомірністю. Згідно з ухваленим 

Комітетом ООН з прав людини Загальним коментарем № 31 [80] 

Природа загальних юридичних зобов’язань, що покладаються на 

держави-учасниці відповідно до Пакту (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13): «у 
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жодному разі обмеження не можуть бути застосовані або накладені у 

дусі, що суперечить сутності закріплених Пактом прав»
667

 (п. 6). 

У п. 2 ст. 4 Пакту 1966 р. наголошено, що наведене вище 

положення не може слугувати підставою для будь-яких відступів від ст. 

6 (право на життя), ст. 7 (заборона катувань), п. 1 та 2 ст. 8 (заборона 

рабства), ст. 11 (заборона позбавлення волі лише на підставі 

невиконання договірного зобов’язання), ст. 15 (заборона незаконного 

визнання винним у вчиненні будь-якого кримінального злочину), ст. 16 

(право на правосуб’єктність), ст. 18 (право на свободу думки, совісті і 

релігії), тобто йдеться включно й про так звані абсолютні права (серед 

них заборона катування, заборона рабства, право мати будь-яке 

переконання), відступ від яких є неприпустимим, вони не підлягають 

обмеженням за жодних обставин, такі права є абсолютними і 

безумовними. Понад те, у п. 3 ст. 4 Пакту 1966 р. визначено, що будь-

яка держава-учасниця, яка використовує право відступу, повинна 

негайно повідомити інші держави-учасниці Пакту, за посередництва 

Генерального секретаря ООН, про положення, від яких вона відступила, 

та про причини, що спонукали до такого рішення, а також про дату, 

коли вона припиняє такий відступ. 

Україна 5 червня 2015 р. поінформувала Генерального секретаря 

ООН про стан безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях, 

що змушує органи державної влади вдатися до застосування ст. 4 Пакту 

1966 р. з метою відступу від зобов’язань за цим міжнародно-правовим 

актом щодо окремих прав, гарантованих ним, а саме: права на 

ефективний засіб правового захисту (п. 3 ст. 2; однак відступ від 

зобов’язань за цим пунктом відповідно до тлумачення Комітету ООН 

з прав людини не допускається
668

); права на свободу (від свавільного 

затримання) та особисту недоторканність (відповідні процесуальні 

гарантії) (ст. 9); права на свободу пересування та вільного вибору місця 
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проживання (ст. 12); права на справедливий суд (ст. 14); права на захист 

від свавільного чи незаконного втручання в особисте та сімейне життя 

(ст. 17). Невдовзі, 27 листопада 2015 р. Україна повідомила 

Генерального секретаря ООН як депозитарія про території, тимчасово 

непідконтрольні їй повністю або частково, щодо яких держава 

скористалась своїм правом на відступ від окремих зобов’язань за 

Пактом 1966 р. Втім, з поданих Україною повідомлень (Verbal Notes 

No. 4132/28-194/501-803 від 5 червня 2015 р., No. 4132/28-194/501-1987 

від 24 листопада 2015 р., No. 4132/28-194/501-1792 від 6 липня 2016 р., 

No. 4132/28-194/501-128 від 20 січня 2017 р. та No. 4132/23-194/501-

2057 від 26 листопада 2019 р.) згідно з п. 3 ст. 4 Пакту 1966 р. окремі 

викликали занепокоєння Управління Верховного комісара ООН з прав 

людини стосовно правомірності відступу, узалежненого від виконання 

низки конкретних вимог, закріплених у цій статті. Аналіз відступу дав 

підстави, зокрема, для висновку: «1) Інформації, наданої у 

повідомленнях від червня та листопада 2015 року, недостатньо для 

обґрунтування правомірності відступу з таких причин: а) Уряд України 

офіційно не оголошував надзвичайного стану, як цього вимагає стаття 4 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. b) Тривалість, 

географічне охоплення та предмет заходів, вжитих на відступ від 

зобов’язань, не виглядають чітко обмеженими гостротою становища. 

Це викликає серйозні занепокоєння щодо пропорційності заходів 

відступу. Ніщо не вказує на те, що рішення про відступ від зобов’язань 

було прийнято, розглянувши інші, менш суворі, заходи. Повідомлення, 

надіслане у листопаді, яке окреслює територіальне охоплення відступу, 

не містить обґрунтування застосування відступу до територій, що 

перебувають під ефективним контролем України. 2) Комітет ООН з 

прав людини є уповноваженим органом у системі ООН, що може 

давати оцінку правомірності відступу. Проте наразі ним це не було 

зроблено»
669

. Принагідно зауважимо, що Резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 р. «Територіальна цілісність 

України» підтверджено суверенітет і територіальну цілісність держави 
                                                           
669
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у межах міжнародно визнаних кордонів. З 2014 р. на запрошення Уряду 

в Україні розпочали роботу Моніторингова місія ООН з прав людини та 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка працює на всій території 

держави, тобто й на тимчасово окупованих територіях. 

В окремих з 30-ти (станом на 1 жовтня 2020 р.) публічних доповідей 

Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з 

правами людини в Україні, підготовлених за результатами роботи 

Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні
670

, наведено 

недоліки у реалізації Україною права на відступ від окремих зобов’язань 

за Пактом 1966 р., про що було повідомлено Генеральному секретареві 

ООН. Управління Верховного комісара ООН з прав людини вказало на 

необхідність забезпечення офіційного оголошення про існування у 

державі надзвичайного стану (відповідно до ст. 4 Пакту 1966 р. є 

обов’язковою умовою для використання права на відступ від 

зобов’язань), за якого життя нації перебуває під загрозою, та 

пропорційності вжитих заходів; тривалість, територіальна дія 

(географічне охоплення відступу має бути чітко сформульованим) і 

предмет відступу мають бути чітко обмеженими гостротою становища; 

відступ повинен узгоджуватися з іншими зобов’язаннями за 

міжнародним правом, зокрема з відповідними нормами міжнародного 

гуманітарного права. Вказана Управлінням Верховного комісара ООН з 

прав людини інформація свідчить про наявність в Україні окремих 

проблем з виконанням договірних зобов’язань та дотриманням 

міжнародних стандартів захисту прав людини і захисту цивільного 

населення, потреби в їхньому удосконаленні та конкретизації, у вжитті 

відповідних заходів (законодавчих, судових, адміністративних та ін.) 

реагування у практичній площині задля: забезпечення (належного 

запобігання, розслідування, кримінального переслідування, покарання 

винних за порушення прав людини) і максимального, якщо це можливо, 

відновлення порушених прав постраждалих (серед яких право на 
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встановлення істини, право на доступ до правосуддя, право на 

справедливий суд, у тім числі: право на публічний розгляд справи, право 

на розгляд неупередженим (безстороннім) судом, право на судовий 

розгляд без необґрунтованої затримки) (§72, 76, 80-81 та ін.)
671

, (§59 та 

ін.)
672

, (§11, 56, 60, 106 та ін.)
673

, відшкодування шкоди, завданої 

жертвам порушень прав, у спосіб присудження і стягнення справедливої 

компенсації на користь постраждалих осіб, а також надання гарантій 

недопущення повторних порушень. Управління Верховного комісара 

ООН з прав людини послідовно вказує на наявність системних проблем, 

пов’язаних з: «конфліктом, що триває на сході України, продовжуючи 

негативно позначатись на житті та добробуті цивільного населення, яке 

проживає поблизу лінії зіткнення, зокрема через пошкодження критично 

важливих об’єктів цивільної інфраструктури та шкіл»
674

 (§3). У цьому 

контексті та пов’язаних з ним, для забезпечення відповідальності та 

відновлення справедливості важливе значення мають міжнародні 

інструменти, що стосуються сприяння встановленню істини, правосуддя, 

відшкодування шкоди і гарантій недопущення повторних порушень
675

. 

Окремої уваги вимагає Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 147 

(А/Res/60/147) від 16 грудня 2005 р. Основні принципи і керівні 

положення про право на правовий захист і відшкодування шкоди 

жертвам грубих порушень міжнародного права прав людини і 

серйозних порушень міжнародного гуманітарного права
676

, п. 26 (XII. 
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«Недопущення відступу», англ. «Non-derogation») яких вказує на те, 

що ніщо у цьому інструменті «не має тлумачитись як таке, що 

обмежує певні права чи обов’язки, передбачені національним 

законодавством або міжнародним правом, чи допускає відступ від 

них»
677

. Ключовими елементами Основних принципів і керівних 

положень, застосовних як у мирний час, так і під час збройних 

конфліктів, є, по-перше, поняття «жертва» та «права жертви», серед 

яких: право на ефективні процесуальні засоби правового захисту та 

доступ до правосуддя, право на відшкодування шкоди та стягнення 

адекватних репарацій; по-друге, міжнародна відповідальність та 

обов’язки держави; по-третє, процедурні питання, зокрема щодо 

застосування строку позовної давності. Загалом цей інструмент не 

створює нових міжнародно-правових зобов’язань, обмежуючись лише 

юридичними наслідками (правами та обов’язками), що виникають 

внаслідок таких порушень, а також визначаючи відповідні «… 

механізми, форми, процедури і методи реалізації наявних правових 

зобов’язань згідно міжнародного права прав людини та міжнародного 

гуманітарного права, які є взаємодоповнюючими, хоч і різняться 

охоплюваними ними нормами»
678

 (§7 преамбули). Основні принципи і 

керівні положення як мінімальні міжнародні стандарти стосуються 

окремих найбільш жорстоких, особливо тяжких порушень, а саме: 

«грубих порушень міжнародного права прав людини» та «серйозних 

порушень міжнародного гуманітарного права». Крім того, вочевидь 

терміни «грубі» та «серйозні» стосуються порушень, а не лише 

правопорушень, а також не обмежуються масштабністю та/або 

систематичністю їх вчинення. 

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської 

областей грубо і системно порушуються права людини, зокрема: право 

на життя, свободу та особисту недоторканність; право на гідне 

поводження та недопустимість застосування катувань, жорстокого і 

нелюдського поводження; право на справедливий суд і захист від 
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свавільного затримання; право на свободу переконань і їх вираження; 

право на свободу пересування; право на володіння майном; право на 

соціальний захист; право на освіту та розвиток особистості. Україна 

поінформувала Генерального секретаря ООН та Генерального 

секретаря Ради Європи, що Російська Федерація як держава-окупант є 

повністю відповідальною за захист прав людини на тимчасово 

окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополь, 

Луганської і Донецької областей. 

Примітно, що усі держави, ратифікувавши або приєднавшись до 

Пакту 1966 р., зобов’язались подавати Комітету ООН з прав людини як 

моніторинговому органу, що здійснює контрольно-наглядові 

повноваження та надає «коректне з міжнародно-правових позицій 

тлумачення положень Пакту»
679

, використовуючи у своїй діяльності 

низку механізмів, спрямованих на забезпечення належної реалізації 

визнаних у цьому Пакті прав, періодичні доповіді про вжиті заходи на 

виконання договірних зобов’язань та про досягнутий прогрес у 

дотриманні тих чи інших прав людини. Україна, відповідно до ст. 40 

Пакту 1966 р., подала сім періодичних доповідей про виконання його 

положень до того, як вдалася до відступу від окремих зобов’язань за 

ним, а також восьму – після цього, у липні 2018 р. Звітуючи про 

виконання своїх зобов’язань за кожною зі статей Пакту 1966 р. окремо, 

Україна стосовно ст. 4 наголосила, що згідно зі ст. 64 Конституції 

України конституційні права і свободи людини і громадянина не 

можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією. В 

умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися 

окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих 

обмежень
680

. Відповідно до Закону України від 16 березня 2000 р. 

№ 1550-ІІІ у редакції від 28 грудня 2015 р. № 901-VIII «Про правовий 

                                                           
679

 Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: позиція держави та погляд громадянського 

суспільства / упорядн. О. М. Руднєва, Г. О. Христова; наук. ред. О. М. Руднєва. Київ: Вид-во «Істина», 2007. 

С. 14. 
680

 Конституція України 254к/96-ВР у редакції Закону України від 1 січня 2020 р. № 27-IХ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 



350 

режим надзвичайного стану»
681

 він вводиться в Україні або в окремих її 

місцевостях Указом Президента України, затвердженим Верховною 

Радою України (ст. 3) лише за наявності реальної загрози безпеці 

громадян чи конституційному ладові, усунення якої іншими способами 

неможливе (ст. 4). У цьому Указі визначається, inter alia, вичерпний 

перелік (не підлягає розширеному тлумаченню) конституційних прав і 

свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку із 

запровадженням надзвичайного стану. Зазначений законодавчий акт 

містить чіткий перелік заходів, що можуть вживатися під час його дії. З 

2012 р. такі заходи охоплюють і примусове відчуження чи вилучення 

майна у фізичних і юридичних осіб. Україна підкреслила, що 

продовжує здійснювати свої позитивні зобов’язання щодо забезпечення 

повного можливого захисту прав людини стосовно осіб, які 

проживають на територіях, їй непідконтрольних. Ці зобов’язання 

полягають у правових і дипломатичних заходах щодо реінтеграції та 

процесу відновлення миру (п. 57 Восьмої періодичної доповіді України 

про виконання Пакту 1966 р.). За результатами розгляду Восьмої 

періодичної доповіді України Комітет ООН з прав людини ухвалив 

заключні коментарі, в яких вказав деякі позитиви імплементації 

положень Пакту 1966 р. в Україні, що відбулися за звітний період, та 

основні чинники, проблемні питання, на які необхідно звернути увагу 

Уряду держави. 

На відміну від заключних, Загальні коментарі Комітету ООН з прав 

людини (наразі їх 36-ть)
682

 адресуються усім державам-учасницям, 

«розкривають зміст того чи іншого положення Пакту, чим сприяють 

утвердженню тривалої одноманітної практики інтерпретації»
683

 ними 

його положень та уникненню двозначного тлумачення нормативного 
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змісту міжнародно-правових зобов’язань держав за Пактом 1966 р. 

Загальні коментарі відтворюють, уточнюють, узагальнюють і 

розвивають базові принципи, висвітлюють сутність «наскрізних» тем і 

«перехресних» питань, врегульованих Пактом 1966 р., сприяючи 

належному розумінню закріплених ним прав крізь призму 

загальновизнаних міжнародних стандартів прав людини та заохочуючи 

добросовісне виконання державами-учасницями міжнародно-правових 

зобов’язань. Так, згідно з п. 3 ухваленого Комітетом ООН з прав 

людини Загального коментаря № 31 [80] Природа загальних юридичних 

зобов’язань, що покладаються на держави-учасниці відповідно до 

Пакту (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13): «стаття 2 Пакту визначає коло 

юридичних зобов’язань, які беруть на себе держави-учасниці 

відповідно до Пакту. Загальним зобов’язанням, що покладається 

Пактом на держави-учасниці, є повага до прав, передбачених Пактом, і 

забезпечення їх для всіх осіб, що перебувають на їх території та 

знаходяться під їх юрисдикцією… Згідно з принципом, закріпленим у 

статті 26 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, від 

держав-учасниць вимагається добросовісне виконання своїх обов’язків 

відповідно до Пакту»
684

. Загальні коментарі Комітету ООН з прав 

людини мають концептуально-методологічне значення, статус 

«кодифікованої інтерпретації» положень Пакту 1966 р. уповноваженим 

договірним міжнародним органом контролю за їх дотриманням, який за 

правовим статусом визнається у доктрині як «квазісудовим органом»
685

, 

так і «міжнародною судовою установою», юрисдикція якої визнана 

Україною
686

. Доктринальна єдність спостерігається лише стосовно того, 

що «цей механізм дозволяє надати Пакту нового змісту в сучасних 

умовах»
687

. 
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Принагідно зауважимо, що дещо інакше концептуальне бачення 

підстав правомірності відступу держави від окремих зобов’язань у разі 

суспільної небезпеки, надзвичайної ситуації закріплено у п. 1 ст. 27 

«Зупинення дії гарантій» (курсив наш. – Л. Ф.) Американської 

конвенції про права людини 1969 р. (ратифікована 24-ма державами), в 

якому передбачено таку можливість «під час війни, суспільної 

небезпеки або інших надзвичайних обставин, які становлять загрозу 

незалежності та безпеці держави-учасниці»
688

 (курсив наш. – Л. Ф.), а 

не «загрозу життю нації», як це визначено у п. 1 ст. 4 Пакту 1966 р. та 

п. 1 ст. 15 Конвенції 1950 р. Крім того, для порівняння, п. 2 ст. 27 

Американської конвенції про права людини 1969 р. встановлює 

найбільш об’ємний перелік статей, стосовно яких зупинення дії 

гарантій є недопустимим, недозволеним, а саме: ст. 3 (право на 

правосуб’єктність), ст. 4 (право на життя), ст. 5 (заборона катувань), 

ст. 6 (заборона рабства), ст. 9 (принцип, згідно з яким закон не має 

зворотної сили), ст. 12 (свобода совісті і релігії), ст. 17 (права сім’ї), 

ст. 18 (право на ім’я), ст. 19 (права дитини), ст. 20 (право на 

громадянство), ст. 23 (право на участь у публічному врядуванні)
689

. 

Держава має довести: обґрунтованість запровадження відступу від 

окремих зобов’язань у сфері прав людини, доцільність і виправданість, 

дотримання вимог (сумісності з іншими міжнародно-правовими 

зобов’язаннями, недискримінації тощо), наявність правових підстав, 

умов і обставин, пов’язаних із суспільною небезпекою. Власне, у 

виняткових випадках держава у спосіб, позбавлений зловживань 

(очевидної відсутності легітимних підстав для прийнятого рішення, 

його очевидної внутрішньої суперечності тощо) та не позбавлений 

здорового глузду, вправі вдатись до відступу від виконання окремих 

договірних зобов’язань у царині прав людини під час суспільної 

небезпеки у зв’язку з наявністю загрози життю нації, зокрема у разі 

збройного конфлікту, масового терористичного акту, особливо великих 

пожеж, застосування засобів ураження, пандемії, панзоотії. 
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Повідомлення про відступ має бути негайним і вичерпним, як того 

вимагає режим міжнародного повідомлення. Дерогація допустима лише 

за офіційного і публічного повідомлення про відступ держави від 

зобов’язань, на тимчасовій основі, в обмежених випадках, обумовлених 

серйозною загрозою, та у межах, яких вимагає гострота небезпеки 

становища. Згідно з міжнародними стандартами, тривалість, 

територіальне охоплення та предмет відступу від зобов’язань мають 

бути чітко обмеженими гостротою становища, що є основною вимогою 

до правомірності всіх заходів, пов’язаних із відступом від зобов’язань, 

зокрема за Пактом 1966 р.
690

. Зрештою, «відступ від окремих зобов’язань 

не звільняє державу повністю від виконання цих зобов’язань. Щоб бути 

правомірними, заходи на відступ від зобов’язань повинні бути чітко 

обмежені гостротою становища. Отже, держава може бути визнана 

такою, що порушує свої зобов’язання, якщо заходи, вжиті нею на 

відступ від цих зобов’язань, будуть визнані непропорційними»
691

. 

Викладене вказує на те, що на державу покладається обов’язок 

доведення: обмежувальні заходи є обґрунтовано необхідними, 

тимчасовими і правомірними, тобто відповідають договірному 

правовому режиму їх застосування
692

. Такий режим відступу від 

міжнародно-правових зобов’язань у сфері прав людини безпосередньо 

стосується національного законотворення і позначається на 

правозастосуванні, звужуючи: обсяг деяких гарантованих прав людини 

порівняно з міжнародними стандартами, а також юридичні гарантії їх 

дотримання та національні засоби правового захисту
693

. 
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У контексті наведеного привертають увагу Сиракузькі принципи 

тлумачення положень про обмеження і дерогацію Міжнародного пакту 

про громадянські та політичні права, ухвалені Економічною і 

Соціальною Радою (ЕКОСОР) ООН, які належать до рекомендаційних 

актів, що мають особливе значення. Важливо, що, за логікою пунктів 

42-43 Сиракузьких принципів, реалізуючи право відступу від положень 

названого Пакту, держава має офіційно оголосити про запровадження 

надзвичайного стану, зважаючи на наявність загрози життю нації 

відповідно до заздалегідь визначеної процедури його оголошення
694

.     

В окремому розділі Е (пункти 61-70), зокрема зазначено, що 

оголошення надзвичайного стану bona fide уможливлює відступ від 

окремих зобов’язань у сфері прав людини, втім не дозволяє ігнорувати 

міжнародні зобов’язання в цілому, inter alia, що застосовуються в 

умовах надзвичайного стану згідно Женевських конвенцій 1949 р. і 

конвенцій Міжнародної організації праці
695

 (§66). Женевські конвенції 

про захист жертв війни 1949 р. становлять договірну основу, є 

своєрідним кодексом міжнародного гуманітарного права, дотримання 

якого і забезпечення дотримання за будь-яких обставин зберігає 

актуальність у сучасних реаліях «гібридних проявів» 

«мультимодальних дій» задля «досягнення синергетичних ефектів» 

ведення міжнародних і неміжнародних збройних конфліктів
696

. 

Критичний огляд матеріалів та історії виникнення і розвитку 

міжнародного гуманітарного права, а також його основних принципів 

надав підстави Г. Христовій для висновку, що захист гуманності та 

людської гідності виступає важливою метою й об’єднуючим стрижнем 

міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав 

людини, які, маючи свої істотні особливості, беруть спільні витоки у 
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засадах природного права, ґрунтуючись на єдиних гуманістичних 

засадах
697

. 

Можливість відступу від окремих зобов’язань під час суспільної 

небезпеки, надзвичайних обставин регламентується дозвільними 

нормами міжнародного права, які мають тлумачитися обмежувально, це 

підкріплено міжнародною практикою, включно судовою. Зважаючи на 

досвід Албанії, Великобританії, Вірменії, Грузії, Греції, Ірландії, 

Туреччини, Франції
698

, які вдавалися до відступу від окремих 

зобов’язань за Конвенцією 1950 р., та проаналізувавши ситуації, в яких 

вони реалізовували своє право на вжиття відповідних заходів, що 

передбачають відступ від окремих договірних зобов’язань, а також 

дослідивши застосовні загальні принципи запровадження і дії 

особливого правового режиму надзвичайної стану, можна зробити 

висновок, що саме на зацікавлену державу покладається обов’язок 

обґрунтування, передусім керуючись принципом bona fide, необхідності 

та правомірності відступу нею від окремих зобов’язань у сфері прав 

людини в обмеженому обсязі та виключно під час виникнення 

надзвичайних обставин
699

, надзвичайної ситуації. Управління 

Верховного комісара ООН з прав людини стверджує: «на основі аналізу 

доступної інформації правомірність відступу Уряду України від 

окремих зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські і 

політичні права залишається під сумнівом»
700

. 

Ст. 15 Конвенції 1950 р. «Відступ від зобов’язань під час надзвичайної 

ситуації» містить клаузулу про відступ від зобов’язань (дерогацію), 

надаючи договірним державам, за виняткових обставин, можливість 

обмеженого і контрольованого відступу від своїх зобов’язань із 
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забезпечення певних прав і свобод, закріплених у Конвенції 1950 р.
701

. З 

огляду на положення ст. 15 Конвенції 1950 р., підкріплені судовою 

практикою ЄСПЛ (рішення у міждержавних та індивідуальних справах, 

серед яких: Greek Case (1969); Ireland v. the United Kingdom (1978); 

Bilen v. Turkey (2006); A. and Others v. the United Kingdom (2009); Del 

Rio Prada v. Spain (2013); Öcalan v. Turkey (2014); Hassan v. the United 

Kingdom (2014); Sahin Alpay v. Turkey and Mehmet Hasan Altan v. Turkey 

(2018); Alparslan Altan v. Turkey (2019); Kavala v. Turkey (2019); Bas v. 

Turkey (2020) та ін.), у виняткових обставинах за державами визнається 

право на відступ від їх зобов’язань забезпечити дотримання прав 

людини, гарантованих Конвенцією 1950 р.: на конкретній території 

(територіальний принцип дії права на відступ; дотримання критерію 

ratione loci), тимчасово (тимчасовість права на дерогацію), в 

обмеженому обсязі та із застосуванням моніторингового механізму. В 

п. 1 ст. 15 Конвенції 1950 р. встановлено, що саме «під час війни або 

іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації», держава може 

вдатися до заходів, що є відступом від її зобов’язань за цим 

міжнародним договором, «виключно у тих межах, яких вимагає 

гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її 

зобов’язанням згідно з міжнародним правом»
702

, зокрема тим, що 

підлягають застосуванню в умовах надзвичайних обставин: Женевські 

конвенції 1949 р. та Додаткові протоколи до них, Конвенція про статус 

біженців 1951 р., Конвенція про права дитини 1989 р. тощо. 

Клаузула про відступ дозволяє державі-учасниці відповідного 

міжнародного договору зупинити дію / порушувати свої окремі 

зобов’язання за цим договором в умовах війни або іншої суспільної 

небезпеки, яка загрожує життю нації. Примітно, що ЄСПЛ вислів 

«суспільна небезпека, яка загрожує життю нації» в розумінні п. 1 ст. 15 

Конвенції 1950 р. тлумачить як «виняткову кризову ситуацію або 
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надзвичайну ситуацію, що впливає на усе населення і становить загрозу 

для усталеного життя громади, яка формує державу»
703

 (§28). Крім 

того, ЄСПЛ встановив, що «визначення того, чи загрожує «суспільна 

небезпека» життю нації і, в такому разі, наскільки далеко необхідно 

зайти в намаганні подолати надзвичайну ситуацію, є насамперед 

обов’язком кожної договірної держави, позаяк вона несе 

відповідальність за «життя нації»»
704

 (§207), за життя своєї нації, а 

наявність загрози її життю має оцінюватися, передусім, враховуючи 

факти, умови та обставини, відомі на момент відступу від зобов’язань. 

Втім ЄСПЛ не позбавлений можливості брати до уваги інформацію, що 

стає відомою згодом
705

 (§177). «У зв’язку з тим, що національні органи 

влади безпосередньо та постійно мають справу з поточними нагальними 

потребами, вони загалом мають кращі можливості… для вирішення як 

питання наявності такої надзвичайної ситуації, так і питання про характер і 

масштаби відступів від зобов’язань, необхідних, щоб їй запобігти. У цьому 

питанні пункт 1 статті 15 … залишає таким органам влади широкі межі 

оцінки»
706

 (§207). Таким чином, п. 1 ст. 15 Конвенції 1950 р. містить 

дозвільну норму на вжиття державою заходів, що є відхиленням від її 

окремих зобов’язань, задля захисту своєї нації від можливих ризиків. 

Наведене вище дає підстави для узагальнення конкретних умов для 

правомірного відступу від зобов’язань у сфері прав людини, які 

містяться у п. 1 ст. 15 Конвенції 1950 р., а саме: по-перше, відступ від 

зобов’язань допустимий під час війни або іншої суспільної небезпеки, 

яка загрожує життю нації; по-друге, заходи, до яких вдається держава у 

відповідь, мають бути пропорційними, не виходити за межі, яких 

вимагає гострота становища; нарешті, по-третє, такі заходи не повинні 

суперечити іншим міжнародно-правовим зобов’язанням цієї держави. 

Згідно з міжнародними стандартами заходи, що вживаються на 

відступ мають бути сумісними з іншими міжнародно-правовими 
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зобов’язаннями відповідної держави, що продовжують застосовуватися 

в умовах надзвичайної ситуації. Відтак, відступ від зобов’язань, 

передбачений ст. 15 Конвенції 1950 р. та ст. 4 Пакту 1966 р. не може 

використовуватися для виправдання порушення інших зобов’язань 

держави за міжнародним правом. В узагальненому вигляді право 

держави на дерогацію за Конвенцією 1950 р. передбачає необхідність 

дотримання вищезазначених умов, покликаних запобігти невиправдано 

широкому застосуванню такого права
707

. ЄСПЛ вправі motu proprio (за 

власною ініціативою) розглянути
708

 (§40), чи заходи, вжиті на відступ 

від окремих зобов’язань за Конвенцією 1950 р., не суперечать іншим 

зобов’язанням цієї держави за міжнародним правом, навіть якщо ці 

заходи не оскаржуються. Важливість такого підходу пояснюється тим, 

що наведені договірні норми не гарантують, а обмежують права 

людини, на відміну від загальної спрямованості міжнародно-правових 

актів, в яких вони містяться
709

. У цьому контексті привертають увагу 

також, з одного боку, «загальноприйнятий принцип, що Конвенція 

спрямована на гарантування прав, які є реальними та чинними, а не 

теоретичними та вдаваними»
710

 (§71), а, з іншого – фундаментальне, 

основоположне кредо ЄСПЛ: «конкретний аналіз конкретної 

ситуації»
711

. Поступово, у процесі розвитку судової практики ЄСПЛ, 

викристалізувалися базові принципи, сформувалися особливі 

гносеологічні підходи, які застосовуються під час надання оцінки 
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правомірності відступу держави від окремих договірних зобов’язань у 

сфері прав людини. 

Деякі права, гарантовані Конвенцією 1950 р., не допускають 

відступу від зобов’язань, він вважається неприйнятним, неприпустимим 

за жодних умов і обставин. Так, п. 2 ст. 15 Конвенції 1950 р. захищає 

певні права від відступу від зобов’язань щодо їх забезпечення, прямо 

забороняючи будь-який відступ від: права на життя (ст. 2), крім 

випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій; заборони 

катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, 

поводження або покарання (ст. 3), тобто заборони катування та інших 

форм жорстокого поводження; заборони рабства і підневільного стану 

(п. 1 ст. 4); клаузули «ніякого покарання без закону» (лат. «nulla poena 

sine lege», ст. 7). За аналогією, заборона відступу від деяких прав також 

стосується положень трьох протоколів, що додаються до Конвенції 

1950 р., а саме: Протоколу № 6 (про скасування смертної кари в мирний 

час і обмеження смертної кари під час війни); Протоколу № 13 (про 

скасування смертної кари за будь-яких обставин, тобто її повне 

скасування); ст. 4 (право не бути притягненим до суду або покараним 

двічі) Протоколу № 7
712

. Власне, ст. 3 «Заборона відступу від 

зобов’язань» Протоколу № 6 та ст. 2 з такою самою назвою Протоколу 

№ 13 не допускають жодних відступів від положень цих протоколів на 

підставі ст. 15 Конвенції 1950 р. При цьому п. 3 ст. 4 Протоколу № 7 не 

допускає жодних відступів від положень саме цієї статті на підставі ст. 

15 Конвенції 1950 р. За інтерпретацією ЄСПЛ, дія п. 2 цієї статті та 

відповідних положень Протоколів № 6, 7 і 13 про заборону відступу від 

зобов’язань полягає у тому, що права, на які вони посилаються, 

продовжують застосовуватися у будь-який час війни або іншої 

суспільної небезпеки, незалежно від будь-якого відступу від 

зобов’язань
713

, породжуючи конкретні юридичні наслідки. 
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Умову дотримання процедурних вимог закріплено у п. 3 ст. 15 

Конвенції 1950 р. Реалізуючи право на відступ від своїх зобов’язань, 

держава має у повному обсязі поінформувати Генерального секретаря 

Ради Європи про вжиті нею заходи і докладно обґрунтувати причини їх 

вжиття, пояснити мету їх запровадження, причини, які зумовили 

прийняття рішення про відступ. Повідомлення про такі заходи має бути 

передане без будь-якої затримки, якої можна уникнути, разом з 

достатнім обсягом інформації про них, щоб інші держави-учасниці 

могли своєчасно оцінити характер і ступінь відступу від зобов’язань, 

який ці заходи передбачають
714

. Україна 5 червня 2015 р. 

поінформувала Генерального секретаря Ради Європи про те, що 

надзвичайна ситуація у Донецькій та Луганській областях змушує 

органи державної влади вдатися до застосування ст. 15 Конвенції 1950 

р. з метою відступу від зобов’язань, взятих за цим міжнародним 

договором, щодо окремих прав, гарантованих ним
715

. Наступні 

повідомлення України були зареєстровані у Генеральному секретаріаті 

Ради Європи 4 листопада 2015 р., 30 червня 2016 р., 2 лютого 2017 р. та 

3 грудня 2019 р., засвідчуючи повагу до взятих державою міжнародно-

правових зобов’язань у сфері прав людини. 

Крім того, держава повинна повідомити Генерального секретаря 

Ради Європи про час, коли здійснення таких заходів припинено і 

відновлено дотримання у повному обсязі положень Конвенції 1950 р., 

відколи вони знову застосовуються в повному обсязі. Завдяки 

інформуванню Генерального секретаря Ради Європи, з одного боку, 

відступ від зобов’язань набуває публічності, а, з іншого, згідно 

Резолюції 56(16) Комітету міністрів, будь-яку інформацію, передану 

Генеральному секретареві на виконання п. 3 ст. 15, він повинен у 

найкоротший можливий строк повідомити іншим договірним державам. 

Примітно, що «за відсутності офіційного і публічного повідомлення 
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про відступ від зобов’язань, стаття 15 не застосовується до заходів, 

вжитих державою-відповідачем»
716

. Узагальнюючи, професор Крістоф 

Шроер зауважує: «1. Найважливішим і найбільш фундаментальним є 

принцип розумного співвідношення між потребами, інтересами 

суспільства та обґрунтованими окремими індивідуальними інтересами. 

2. Відступ від зобов’язань має супроводжуватися офіційними заявами 

та повідомленнями, що містять усі відповідні дані. 3. Відступ від 

зобов’язань має підлягати ефективному зовнішньому контролю з метою 

запобігання зловживанням. 4. Відступ від зобов’язань має 

застосовуватися лише в умовах абсолютної необхідності, коли не 

можна обґрунтовано очікувати, що інші заходи забезпечать 

громадський порядок. 5. Відступ від зобов’язань має застосовуватися за 

умови суворої пропорційності. Це означає: (a) що дерогація прийнятна 

лише щодо тих прав, які мають бути обмежені задля подолання 

надзвичайної ситуації; та (b) що обмеження має застосовуватися лише в 

тій мірі, в якій це абсолютно необхідно. 6. Відступ від зобов’язань має 

бути скасовано одразу, як тільки дозволять обставини»
717

. 

Важливу роль при цьому мають відігравати моніторингові 

механізми і процедури, звернення до практики міжнародних 

юрисдикційних органів, передусім ЄСПЛ
718

, а також належне 

застосування решти міжнародних, у тім числі європейських, стандартів 

захисту прав людини, значення яких зростає у випадках недостатньої 

визначеності національного законодавства або наявності у ньому інших 

недоліків і певних прогалин
719

, що потребують усунення. 
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Зауважимо, що у сучасному міжнародному праві прав людини 

розрізняють інститути дерогації та обмежень прав людини. У цьому 

контексті привертають увагу ст. 17 «Заборона зловживання правами» 

Конвенції 1950 р., згідно якої жодне з положень останньої «не може 

тлумачитись як таке, що надає будь-якій державі… право займатися 

будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спрямовану на 

скасування будь-яких прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на 

їх обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено в Конвенції»
720

 та 

ст. 18 «Межі застосування обмежень прав», відповідно до якої 

«обмеження, дозволені згідно з цією Конвенцією щодо зазначених прав 

і свобод, не застосовуються для інших цілей ніж ті, для яких вони 

встановлені»
721

. З-поміж чинників правообмеження професор 

П. М. Рабінович виокремлює, передусім, конкретно-історичні умови, 

специфічні/особливі обставини місця і часу; забезпечення балансу 

приватних і публічних інтересів, справедливої збалансованості 

інтересів людини з інтересами (потребами) суспільства; співмірність 

заходів, вжитих на обмеження прав людини, та цілей права, яке 

обмежується; пріоритет меж прав людини, встановлених міжнародно-

правовими актами, щодо меж, встановлених національним 

законодавством
722

. При цьому вчений наголошує: «сучасна, новітня 

історія людства є історією боротьби саме за межі прав людини (а 

конкретніше – за юридичне закріплення та юридичну інтерпретацію 

таких меж)»
723

. Ретельний аналіз цілей правозабезпечувальних норм 

Конвенції 1950 р., судової практики ЄСПЛ з філософсько-правових 

позицій щодо окреслених і пов’язаних з ними питань, здебільшого в 

онтологічному і гносеологічному аспектах, дає підстави професору 

П. М. Рабіновичу для висновку про «необхідність врахування певної 
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ієрархії цілей у правовому (юридичному) регулюванні, зокрема, 

державі не можна вдаватись до таких обмежень прав людини, які хоча й 

дозволяють досягти деяких позитивних суспільних результатів, однак 

суперечать цілям Конвенції»
724

, оскільки «різні на змістом (і за сферою 

суспільних відносин) цілі Конвенції обумовлюють й неоднаковий обсяг 

обмежень з боку державної влади»
725

. Цілком резонно судова практика 

ЄСПЛ, зокрема його рішення, як «гносеологічні установки… здатні 

прислужитися для національних судів корисними оцінювально-

регулятивними орієнтирами»
726

, що невдовзі було підтверджено, 

обґрунтовано, деталізовано і конкретизовано Законом України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-ІV у редакції від 2 грудня 

2012 р. № 5463-VI
727

. 

Задля запобігання зловживанням державою правом на відступ від 

зобов’язань у сфері прав людини, слушним є твердження, що дерогація 

має відповідати жорстким міжнародним стандартам та підлягати 

суворим моніторинговим механізмам
728

. Крім того, питання 

відповідності повідомлення конкретної держави формальним вимогам, 

визначеним у п. 3 ст. 15 Конвенції 1950 р., буде розглянуто ЄСПЛ motu 

proprio (за власною ініціативою), навіть якщо воно не оскаржується 

жодною з інших сторін
729

 (п. 35). Актуалізується також визначення 

матеріально-правових критеріїв оцінки належної уваги/ 

ретельності/сумлінності (англ. due diligence), добросовісності поведінки, 

заходів реагування, активних дій держави, дотримання нею принципу 

bona fide у пошуках складного балансу між державною владою і 

людською гідністю, прийнятного компромісу між захистом 
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національних інтересів держави та захистом індивідуальних прав 

людини в умовах надзвичайної ситуації
730

. Власне, принцип bona fide 

(добросовісності) є загальним принципом права, осердям принципу 

pacta sunt servanda (договори мають виконуватися), що поширюється не 

лише на договірні, а й міжнародно-правові зобов’язання в цілому, які 

мають добросовісно виконуватися. 

Водночас установчими договорами ЄС, зокрема п. 6 ст. 3 ДЄС у 

редакції Лісабонського договору 2007 р. експліцитно встановлено, що 

він досягає своїх цілей належними засобами і в межах наданої 

компетенції. Відступ від зобов’язань у сфері основоположних прав 

установчими договорами та Хартією ЄС не передбачено, отже, у праві 

ЄС це недопустимо, включно й на підставі дорозумілих повноважень 

(англ. implied powers). При цьому окремі міжнародні договори у сфері 

прав людини містять положення, які допускають таку можливість, 

відповідно, держави-члени ЄС як держави-учасниці цих міжнародних 

договорів можуть нею скористатись у виняткових випадках, в 

обмеженому обсязі та під час виникнення надзвичайних обставин, 

дотримуючись особливих умов і узгоджених процедур. 

Висновки. На території України, отже в Європі, триває затяжний 

збройний конфлікт, під час якого грубо і системно порушуються права 

людини, що актуалізує необхідність розширення можливостей 

дотримання міжнародних стандартів, впровадження їх у вітчизняну 

судову практику і розбудови спроможності виконання міжнародних 

договірних зобов’язань у сфері захисту прав людини, дотримання норм 

міжнародного права прав людини. Міжнародне гуманітарне право не 

дозволяє відступу від зобов’язань під час суспільної небезпеки, позаяк 

воно покликане діяти саме в обставинах збройного конфлікту та 

пов’язаних з ним ситуацій, зокрема, окупації. У міжнародному праві 

прав людини заходи на відступ від зобов’язань прийнятні лише за 

виняткових обставин і спрямовані, inter alia на те, щоб позбавити 
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суб’єктів права можливості ефективно оскаржувати в суді рішення 

та/або дії держави в особі органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових / службових осіб, що базуються на 

спеціальному законодавстві. 

Установчими договорами ЄС експліцитно встановлено, що він 

досягає своїх цілей належними засобами і в межах наданої компетенції. 

Відступ від зобов’язань у сфері основоположних прав установчими 

договорами та Хартією ЄС не передбачено, отже, у праві ЄС це 

недопустимо, включно й на підставі дорозумілих повноважень. 

Водночас окремі міжнародні договори у сфері прав людини містять 

положення, які допускають таку можливість, відповідно, держави-

члени ЄС як держави-учасниці цих міжнародних договорів можуть нею 

скористатись у виняткових випадках, в обмеженому обсязі та під час 

виникнення надзвичайних обставин, дотримуючись особливих умов і 

узгоджених процедур. 

 

7.2 Практика відступу України від міжнародно-правових 

зобов’язань у сфері прав людини в умовах збройного конфлікту та 

тимчасової окупації частини державної території 

 

В умовах збройного конфлікту і тимчасової окупації частини 

територій Донецької та Луганської областей, Україна була змушена 

скористатись правом на відступ від виконання окремих договірних 

зобов’язань у сфері прав людини
731

. Постановою від 21 травня 2015 р. 

№ 462-VIII Верховна Рада України схвалила свою Заяву «Про відступ 

України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про 

громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод»
732

 (не має зворотної сили), підтверджену 

Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення 

                                                           
731

 Denysov V., Falalieieva L. Derogation in the Field of Human Rights: International Legal Instruments and Practice of 

Ukraine. International and Comparative Law Review. 2020. Vol. 20. No. 2. P. 21. 
732

 Про Заяву Верховної Ради України «Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним 

пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод»: 

Постанова Верховної Ради України від 21 травня 2015 р. № 462-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. 

№ 29. Ст. 267. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-19. 



366 

державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях 

у Донецькій та Луганській областях» від 18 січня 2018 р. № 2268-VIII у 

редакції від 2 січня 2020 р. № 113-IХ
733

. Йдеться про відступ від 

окремих зобов’язань, визначених п. 3 ст. 2, статтями 9, 12, 14, 17 Пакту 

1966 р. та статтями 5, 6, 8, 13 Конвенції 1950 р., на період до повного 

припинення збройної агресії Російської Федерації, а саме до моменту 

виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, 

контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських 

окупаційних військ, їх військової техніки з території України, 

відновлення повного контролю України за її державним кордоном, 

відновлення конституційного ладу та порядку на окупованій території 

України
734

 (п. 1 Постанови). Отже, щодо Конвенції 1950 р. Україна 

заявила про відступ від зобов’язань за окремими з прав, а саме: права на 

свободу та особисту недоторканність (ст. 5); права на справедливий суд 

(ст. 6); права на повагу до приватного і сімейного життя (ст. 8); права на 

ефективний засіб правового захисту (ст. 13). Примітно, що заявлений 

відступ України не стосується решти прав, скажімо, права власності, 

гарантованого ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції 1950 р. Водночас 

з огляду на значимість і беззаперечність певних основоположних прав, 

серед яких: право на життя, заборона катувань та нелюдського чи 

такого, що принижує гідність, поводження і покарання, заборона 

рабства, як осердя, «твердого ядра» (англ. «hard core») прав людини, 

вони гарантуються міжнародними договорами, які не дозволяють 

дерогації, тобто не допускають відступу держави від виконання 

зобов’язань щодо цих прав. До таких міжнародних договорів належать: 

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 

1948 р., Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації 1965 р., Конвенція проти катувань та інших жорстоких, 
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нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і 

покарання 1984 р., Європейська конвенція про запобігання катуванням 

чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або 

покаранню 1987 р. тощо. Наприклад, право людини на життя, 

гарантоване ст. 2 Конвенції 1950 р., держави-учасниці зобов’язані 

забезпечувати і захищати навіть під час війни або іншої суспільної 

небезпеки, яка загрожує життю нації, позаяк відступ від дотримання 

такого зобов’язання є недопустимим згідно п. 2 ст. 15 цього 

міжнародно-правового акту, «крім випадків смерті внаслідок 

правомірних воєнних дій»
735

. 

Далекоглядно професор В. І. Євінтов підкреслює, що «на рівні 

державницького мислення відбувається формування підходів щодо 

ролі… міжнародного права як інструменту реалізації таких 

стратегічних завдань, як захист незалежності і територіальної 

цілісності, реалізація суверенітету, забезпечення безпеки…»
736

. 

Міжнародно-правова позиція України полягає в тому, що Російська 

Федерація, внаслідок її збройної агресії проти України, несе «повну 

відповідальність за дотримання прав людини і виконання відповідних 

міжнародних договорів на анексованій та тимчасово окупованій 

території України», що є її невід’ємною частиною – Автономна 

Республіка Крим і місто Севастополь
737

 (п. 1 Заяви), а також «як 

держава, яка фактично окупувала і контролює частину Донецької і 

Луганської областей, відповідає за дотримання і захист прав людини на 

цих територіях як за міжнародним гуманітарним правом, так і за 

міжнародним правом захисту прав людини»
738

 (п. 2 Заяви). Власне, 

Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з огляду на 

власні висновки за звітний період, що охоплює 16 листопада 2019 р. – 
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15 лютого 2020 р., закликає Російську Федерацію у контексті 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), 

тимчасово нею окупованих: а) виконувати свої обов’язки як носія 

зобов’язань за міжнародним правом прав людини в Криму та 

дотримуватися зобов’язань окупаційної держави відповідно до 

міжнародного гуманітарного права; b) забезпечити належний і 

безперешкодний доступ до Криму міжнародних моніторингових місій з 

прав людини та неурядових правозахисних організацій відповідно до 

резолюцій Генеральної Асамблеї ООН 71/205, 72/190, 73/263 та 74/168; 

c) припинити практику примусового переміщення і депортації осіб, які 

перебувають під захистом, зокрема затриманих, за межі окупованої 

території; d) утримуватися від примушування мешканців Криму до 

служби у збройних силах Російської Федерації та припинити практику 

кримінального переслідування за ухилення від призову на військову 

службу в Криму
739

 (§136), нею анексованому. 

Щодо відступу України від окремих зобов’язань за Пактом 1966 р. 

та Конвенцією 1950 р., дерогація стосується району проведення з 13 

квітня 2014 р. широкомасштабної і довготривалої антитерористичної 

операції, а з 30 квітня 2018 р. – Операції об’єднаних сил із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії 

Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей. 

Згідно основних принципів і норм міжнародного права саме Україна є 

сувереном цих територій і вони є її невід’ємними складовими. Важливо, 

що повну відповідальність за дотримання прав людини, виконання 

договірних зобов’язань і дотримання міжнародних стандартів у цій 

сфері на тимчасово непідконтрольній частині території України несе 

держава, яка над нею здійснює ефективний контроль. «Триваюча 

збройна агресія Російської Федерації проти України, яка 

супроводжується вчиненням воєнних злочинів і злочинів проти 

людяності як регулярними Збройними Силами Російської Федерації, 
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так і незаконними збройними формуваннями, керованими, 

контрольованими і фінансованими Російською Федерацією, становить 

суспільну небезпеку, яка загрожує життю нації»
740

 в розумінні п. 1 ст. 4 

Пакту 1966 р. та п. 1 ст. 15 Конвенції 1950 р. (п. 3 Заяви). У цьому 

контексті зауважимо, на відміну від положення про відступ за 

Конвенцією 1950 р., ст. 4 Пакту 1966 р. передбачено, що держави-

учасниці мають право на відступ від його положень лише за умови 

попереднього офіційного оголошення про існування надзвичайного 

стану в державі, за якого життя нації перебуває під загрозою. Ця вимога 

є істотною для дотримання принципів законності та верховенства 

права, однак Україною не було офіційно оголошено про існування 

надзвичайного стану
741

. Донині лише Нікарагуа (1985), Ізраїль (1991) та 

Азербайджан (1993) посилалися на зовнішню агресію, реалізуючи 

право на відступ від окремих зобов’язань за Пактом 1966 р.
742

. При 

цьому всі вони офіційно оголосили про існування у державі 

надзвичайного стану відповідно до положень національного 

законодавства. Примітно, що поступово зміцнюється доктринальне 

підґрунтя змістовного наповнення поняття надзвичайного стану, 

досліджується гнучкість концепції, покладеної в основу відступу від 

зобов’язань під час надзвичайної ситуації згідно зі ст. 15 Конвенції 

1950 р.
743

. 

Привертає увагу також положення п. 4 Заяви: «з метою 

забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і держави в 

умовах збройної агресії Російської Федерації Верховна Рада України, 

Кабінет Міністрів України та інші органи державної влади вимушені 

приймати рішення, які становлять певний відступ від зобов’язань 
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України»
744

 за Пактом 1966 р. та Конвенцією 1950 р. Вживаючи заходів 

на відступ від окремих зобов’язань, враховуючи можливість свободи 

розсуду щодо правових засобів реагування з метою запобігання загрозі 

життю нації
745

, Україна внесла зміни до наявних і прийняла низку 

законодавчих актів, серед яких: Закон України «Про здійснення 

правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням 

антитерористичної операції» від 12 серпня 2014 р. № 1632-VII у 

редакції від 15 грудня 2017 р. № 2147
а
-VIIІ

746
, спрямований на 

забезпечення доступу до суду, змінивши територіальну підсудність 

судових справ та підслідність кримінальних правопорушень, вчинених 

у районі проведення «антитерористичної операції»; Закон України «Про 

військово-цивільні адміністрації» від 3 лютого 2015 р. № 141-VIIІ у 

редакції від 24 лютого 2018 р. № 2268-VIIІ
747

, що визначає організацію, 

повноваження і порядок діяльності новоутворених військово-цивільних 

адміністрацій як тимчасового вимушеного заходу з елементами 

військової організації управління для забезпечення безпеки та 

нормалізації життєдіяльності населення в районі відсічі збройної агресії 

Російської Федерації (преамбула). Як зазначають С. О. Кузніченко та 

В. Й. Шевченко, «військово-цивільні адміністрації… реалізують на 

відповідній території повноваження органів державного 

адміністрування та місцевого самоврядування», а їх використання, як 

«особливих форм і методів здійснення державної влади в окремих 

районах Донецької та Луганської областей, зумовлено необхідністю 

своєчасного реагування на загрози військового, політичного та 

економічного характеру»
748

. 

                                                           
744

 Заява Верховної Ради України «Про відступ України від окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом 

про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод». Відомості 

Верховної Ради України. 2015. № 29. Ст. 267. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/462-19. 
745

 See: Nugraha Ignatius Yordan. Human rights derogation during coup situations. The International Journal of Human 

Rights. 2018. Vol. 22. No. 2. P. 196-198. URL: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/ 

10.1080/13642987.2017.1359551?needAccess=true. 
746

 Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції: 

Закон України від 12 серпня 2014 № 1632-VII у редакції від 15 грудня 2017 р. № 2147
а
-VIIІ. Відомості Верховної 

Ради України. 2014. № 39. Ст. 2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1632-18. 
747

 Про військово-цивільні адміністрації: Закон України від 3 лютого 2015 № 141-VIIІ у редакції від 24 лютого 2018 

р. № 2268-VIIІ. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 87. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19. 
748

 Кузніченко С. О., Шевченко В. Й. Військово-цивільні адміністрації в зоні проведення Операції об’єднаних сил: 

моногр. Одеса, 2019. С. 6. 



371 

Серед перелічених у Заяві заходів, запроваджених на відступ від 

зобов’язань стосовно тимчасово непідконтрольної українській владі 

частини території України: продовжено максимальну тривалість строку 

превентивного затримання (тримання під вартою) осіб, підозрюваних у 

причетності до терористичної діяльності, без ухвали суду з 72 годин до 

30 діб. Проте цей захід «може бути визнано надмірним навіть під час 

надзвичайної ситуації, оскільки ефективний судовий розгляд законності 

затримання є одним з істотних елементів права на справедливий 

судовий розгляд, яке має гарантуватися за будь-яких обставин»
749

. Крім 

того, «певні елементи права на справедливий судовий розгляд чітко 

гарантуються положеннями міжнародного гуманітарного права, відступ 

від таких гарантій (як презумпція невинуватості та ефективний судовий 

контроль законності затримання) не може бути обґрунтований жодним 

чином»
750

. Запроваджено особливий режим досудового розслідування, 

за якого повноваження слідчих суддів за умови неможливості ними 

виконувати повноваження, визначені чинним Кримінальним 

процесуальним кодексом України, тимчасово передаються прокурорам, 

які набувають додаткових процесуальних прав (щодо обрання 

запобіжного заходу, доступу до документів і майна, обшуку, 

прослуховування засобів зв’язку тощо) у межах просторової сфери дії 

особливого режиму досудового розслідування в умовах суспільної 

небезпеки, що загрожує життю нації. Військово-цивільні адміністрації 

як тимчасові державні органи, які діють на території Донецької та 

Луганської областей, уповноважено встановлювати обмеження свободи 

пересування (комендантська година), проводити огляд речей, 

транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і 

житла громадян, а також вживати інших узгоджених заходів із 

забезпечення громадської безпеки і порядку
751

 (див. пункти 6-8). Такі 
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заходи відступу хоч і можна вважати втручанням у приватне життя, за 

сутнісно-змістовними характеристиками не є протиправними, однак їх 

законність залежить від обставин кожного конкретного випадку. 

Таким чином, Україна користується своїм правом на відступ від 

наведених вище зобов’язань в окремих районах Донецької та 

Луганської областей України, на період до повного припинення 

збройної агресії Російської Федерації, відновлення конституційного 

ладу і порядку на окупованій території України та повідомлення 

Генеральному секретарю ООН, Генеральному секретарю Ради Європи 

про продовження застосування у повному обсязі Пакту 1966 р. та 

Конвенції 1950 р.
752

 (п. 9 Заяви). Понад те, Україна залишає за собою 

право вживати заходів, які можуть бути підставою для відступу від 

договірних зобов’язань за іншими статтями
753

 (п. 10 Заяви) названих 

міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини, про що 

будуть повідомлені Генеральний секретар ООН та Генеральний 

секретар Ради Європи. Міністерству закордонних справ України 

доручено поінформувати Генерального секретаря ООН та Генерального 

секретаря Ради Європи про стан безпекової ситуації у Донецькій та 

Луганській областях, а також про зміну території (дотримання критерію 

ratione loci), на яку поширюється відступ України від окремих 

зобов’язань за Пактом 1966 р. та Конвенцією 1950 р.
754

 (п. 2 

Постанови), що зумовлює необхідність належного методологічного та 

організаційно-консультаційного забезпечення. 

Відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 квітня 2017 р. № 281, «після інформаційно-

роз’яснювальної роботи Управління Верховного комісара ООН з прав 

людини»
755

, Урядом було утворено Міжвідомчу комісію з питань 
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відступу України від зобов’язань за Міжнародним пактом про 

громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод
756

, до основних завдань якої, згідно з п. 3 цього 

Положення, належать розгляд: питань, пов’язаних із територіальним 

застосуванням положень про відступ України від зобов’язань за 

останніми; актуалізованої інформації про стан безпекової ситуації 

(ескалація/деескалація ситуації, особливості оперативно-військової 

ситуації, соціально-економічні аспекти, застосування законів та 

нормативно-правових актів, які містять положення, що відступають від 

зобов’язань за Пактом 1966 р. і Конвенцією 1950 р.) та ситуації з 

правами людини в районі збройного конфлікту
757

. Відтак, до 

повноважень Міжвідомчої комісії входить перегляд обсягу та 

пропорційності заходів, вжитих на відступ, однак «засідання комісії та 

їхні підсумки закриті для громадськості»
758

. Зрештою, низка 

законодавчих актів і Заява Верховної Ради України про відступ України 

від окремих зобов’язань, Положення про утворення Міжвідомчої 

комісії та інші нормативно-правові акти потребують оновлення з огляду 

на припинення широкомасштабної та довготривалої антитерористичної 

операції (розпочато 13 квітня 2014 р.), її заміни на Операцію 

об’єднаних сил, яка проводиться з 30 квітня 2018 р., або доповнення 

належним законодавчим забезпеченням задля збалансування 

вітчизняного законодавства. У такий спосіб їх буде увідповіднено 

Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення 

державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях 

у Донецькій та Луганській областях» від 18 січня 2018 р. № 2268-VIII у 

редакції від 2 січня 2020 р. № 113-IХ
759

. 
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Щодо застосовності міжнародно-правових зобов’язань держави у 

сфері прав людини в умовах збройного конфлікту та тимчасової 

окупації частини території України, необхідно враховувати, як 

зауважує Г. Христова, що «постраждала держава зберігає позитивні 

зобов’язання стосовно прав людини мешканців тимчасово 

непідконтрольних територій та внутрішньо переміщених осіб»
760

, які, 

зробивши добровільний і свідомий вибір місця проживання у межах 

міжнародно-визнаних державних кордонів, вимушено залишили свої 

домівки та мають особливі потреби у зв’язку з цим, як і люди, які 

вимушено залишились проживати на тимчасово окупованій частині 

території держави і потерпають від збройного конфлікту. «Внутрішнє 

переміщення продовжує залишатись одним із пріоритетних напрямів 

державної політики України через п’ять років після початку збройної 

агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях та 

анексії Криму»
761

. Надважливо «сприяти віднайденню тривалих рішень 

та послідовному виконанню державою своїх зобов’язань у ситуації 

внутрішнього переміщення за підтримки міжнародних партнерів»
762

, 

inter alia, використовуючи інструменти міжнародного права прав 

людини. Має значення, що питання, пов’язані з внутрішнім 

переміщенням, здебільшого сприймаються як належні до внутрішньої 

компетенції відповідної держави та, як наслідок, внутрішньо 

переміщені особи залишаються не захищеними жодним міжнародно-

правовим актом як юридично зобов’язуючим інструментом. Йдеться 

про тисячі людських доль, що актуалізує особливу увагу та заходи 

підтримки задля: забезпечення ефективного національного реагування, 

подальшого практичного впровадження відповідних міжнародних 

стандартів, захисту прав людини та виконання державою своїх 

зобов’язань, підтримуючи культуру відповідальності й дотримання 
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верховенства права
763

. Так, у 26-тій Доповіді щодо ситуації з правами 

людини в Україні, яка охоплює період з 16 лютого до 15 травня 2019 р., 

на основі результатів роботи Моніторингової місії ООН з прав людини 

в Україні, зібраної нею інформації, Управління Верховного комісара 

ООН з прав людини висловило рекомендації для вжиття органами 

державної влади відповідних заходів реагування. Зокрема, Верховній 

Раді України рекомендовано «прийняти та узгодити законодавство, яке 

слугуватиме основою для розробки всеохопного механізму і 

адміністративної процедури реституції майна та компенсації за його 

пошкодження і знищення під час збройного конфлікту на сході 

України, а також за поточне використання майна у військових цілях»
764

 

(§117 f) на основі підходу, заснованого на повазі до прав людини. 

Вивчення та узагальнення судової практики ЄСПЛ за ст. 15 

Конвенції 1950 р. дає змогу зробити висновок, що міжнародний 

юрисдикційний орган велику увагу приділяє аналізу основних 

принципів у цій сфері та наявних практик їх застосування, відповідних 

прецедентів, а також роз’ясненню і розвитку норм, встановлених 

Конвенцією 1950 р., включно й щодо можливості обмеженого і 

контрольованого відступу державою від своїх окремих зобов’язань
765

, 

враховуючи як винятковість цього права, так і обставин, які змусили 

державу ним скористатись. Примітно, що «відступ від зобов’язань не 

обов’язково є визнанням того, що держава не зможе гарантувати права, 

закріплені в Конвенції. … На практиці, заявляючи про відступ від 

зобов’язань, договірна держава зазвичай зазначала, що заходи, яких 

вона вживає, «можуть» передбачати відступ від її зобов’язань за 

Конвенцією. З цієї причини, завжди, коли заявник скаржиться на те, що 
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його права за Конвенцією були порушені протягом періоду відступу від 

зобов’язань, Суд спочатку перевіряє, чи можуть вжиті заходи 

вважатись виправданими відповідно до основних статей Конвенції; і 

лише якщо вони не можуть вважатись виправданими таким чином, Суд 

переходить до визначення того, чи був відступ від зобов’язань 

правомірним»
766

. ЄСПЛ невдовзі надасть оцінку дотримання Україною 

умов і процедур, передбачених ст. 15 Конвенції 1950 р., необхідності та 

пропорційності вжиття тих чи інших заходів в умовах збройного 

конфлікту і тимчасової втрати контролю над частиною її території. 

Наразі, у рішенні у справі Khlebik v. Ukraine (2017) ЄСПЛ лише 

констатував незаперечність «головної причини того, чому справа 

заявника… не була розглянута апеляційним судом є те, що матеріали 

його справи не доступні через воєнні дії на непідконтрольній Уряду 

території»
767

 (§70) та не визнав факт порушення Україною права на 

справедливий суд (ст. 6 Конвенції 1950 р.) за обставин, що склалися у 

цій справі
768

 (§81). При цьому сторони не вимагали від ЄСПЛ 

застосувати ст. 15 Конвенції 1950 р., відповідно, він визнав, що 

«необов’язково оцінювати, чи ситуація, щодо якої була подана скарга, 

охоплювала правомірність звільнення від виконання, здійснене 

Україною згідно ст. 15 Конвенції»
769

 (§82). Згідно правових позицій 

ЄСПЛ, зокрема в рішенні у справі Brannigan and McBride v. the United 

Kingdom (1993), щодо обставин і вимог застосування дерогації за 

Конвенцією 1950 р., дотримуючись принципу субсидіарності, саме 

конкретна держава має визначитись, які заходи є найбільш 

відповідними, прийнятними та доцільними у ситуації суспільної 

небезпеки, позаяк на неї покладено прямий обов’язок встановити 

баланс між вжиттям ефективних заходів у боротьбі з тероризмом, з 
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одного боку, і повагою до прав людини – з іншого
770

. Безпосередньо 

стикаючись з конкретними життєвими реаліями, відповідна держава 

має більше можливостей співмірно, пропорційно відреагувати на 

суспільну небезпеку, яка загрожує життю своєї нації. Отже, за широкої 

свободи розсуду у виборі засобів, інструментів виконання взятих на 

себе міжнародно-правових зобов’язань, відповідна держава самостійно 

визначається, дотримуючись принципу пропорційності, стосовно 

необхідності впровадження розумних, обґрунтованих, належних і 

достатніх заходів на відступ від зобов’язань у ситуації суспільної 

небезпеки, яка загрожує життю нації, позаяк саме держава несе основну 

відповідальність за ефективний захист усього спектра прав людини. 

Такі заходи на відступ від зобов’язань як «залежно змінні» мають бути 

виправданими, inter alia, суспільними інтересами у демократичному 

суспільстві (англ. «justified by the public interest in a democratic  

society»). 

Україна, приєднавшись у 2015 р.
771

 до Міжнародної конвенції про 

захист усіх осіб від насильницьких зникнень 2006 р., inter alia, визнала, 

що «широко поширена чи систематична практика насильницьких 

зникнень є злочином проти людства, як його визначено у застосовному 

міжнародному праві…»
772

 (курсив наш – Л. Ф.) (ст. 5), а також, що 

«жодні виключні обставини, якими б вони не були, чи то стан війни або 

загроза війни, внутрішня політична нестабільність чи інший 

надзвичайний стан, не можуть слугувати виправданням насильницького 

зникнення»
773

 (п. 2 ст. 1), зважаючи на «надзвичайну серйозність»
774

 

(преамбула; п. 1 ст. 7) цього злочину як умисного діяння. Згодом 

Верховною Радою України, згідно Закону України від 12 липня 2018 р. 

№ 2505-VIII, було доповнено Кримінальний кодекс України статтею 
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146-1 «Насильницьке зникнення», у такий спосіб криміналізувавши це 

злочинне діяння у вітчизняному законодавстві. 

Принагідно зауважимо, що Україна 20 жовтня 2015 р. повідомила 

Генерального секретаря ООН про особливості територіального 

застосування та виконання нею зобов’язань за 16-ма міжнародними 

договорами, укладеними у рамках або під егідою ООН, що є 

обмеженим та не гарантується стосовно тимчасово окупованої або 

тимчасово непідконтрольної українській владі частини території 

України. Серед таких міжнародних договорів: Конвенція про 

запобігання та покарання за злочини проти осіб, які користуються 

міжнародним захистом, у тім числі дипломатичних агентів 1973 р.; 

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 

що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 р.; 

Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом 1997 р.; 

Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму 

1999 р.; Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти 

транснаціональної організованої злочинності 2000 р.; Конвенція 

Організації Об’єднаних Націй проти корупції 2003 р.; Міжнародна 

конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму 2005 р.
775

. Україна 

продовжує подібну практику, зокрема, 30 березня 2016 р. заявила про 

особливості територіального застосування та виконання нею 

зобов’язань за Конвенцією про заборону застосування, накопичення 

запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення 

1997 р. У повідомленнях заявлено, що у часовому вимірі це триватиме 

до повного відновлення суверенітету України над усією її територією. 

Примітно, що у таких випадках не йдеться про відступ від зобов’язань 

(дерогацію) щодо окремих прав людини, гарантованих цими 

міжнародними договорами. Понад те, відступ від міжнародно-правових 

зобов’язань за Конвенцією проти катувань та інших жорстоких, 

нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і 

покарання 1984 р., як зазначалось, не допускається. Незважаючи на те, 

що українська влада позбавлена можливості здійснювати свої функції в 
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окремих частинах державної території, які тимчасово перебувають не 

під контролем України, за нею залишаються позитивні зобов’язання 

вживати всіх належних і доступних правових та інших заходів для 

захисту прав людини. «Обсяг таких зобов’язань залежить від 

конкретних обставин та відповідних прав»
776

. Правові наслідки 

викладеного занепокоїли Управління Верховного комісара ООН з прав 

людини, яке вказує на те, що, у такий спосіб, створюється правова 

невизначеність та, залежно від тлумачення, можливість послаблення 

захисту прав людини
777

. Крім того, Україна 16 жовтня 2015 р. 

повідомила Генерального секретаря Ради Європи про особливості 

територіального застосування та виконання нею зобов’язань за 19-ма 

міжнародними договорами у сфері захисту прав людини, укладеними у 

рамках Ради Європи, що теж не є відступом від зобов’язань щодо 

окремих прав людини, гарантованих цими міжнародними договорами. 

Зрештою, 26 листопада 2019 р. Україна повідомила Генерального 

секретаря ООН, а він, виконуючи функції депозитарію, усіх інших 

держав-учасниць
778

 про зміни в матеріальній та територіальній сферах 

застосування відступу від окремих зобов’язань за Пактом 1966 р. (ст. 4) 

та Конвенцією 1950 р. (ст. 15). Ці зміни безпосередньо пов’язані з 

прийняттям Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18 

січня 2018 р. № 2268-VIII у редакції від 2 січня 2020 р. № 113-IХ
779

 та 

проведенням з квітня 2018 р. Операції об’єднаних сил. Україна 

припинила відступ від міжнародно-правових зобов’язань за ст. 14 

Пакту 1966 р. та ст. 6 Конвенції 1950 р., які гарантують право на 
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справедливий суд, щодо передання територіальної підсудності судових 

справ від судів, розташованих на непідконтрольній українській владі 

частині території України, до судів, розташованих на решті державної 

території, контрольованої Урядом. Згідно зі ст. 1 Закону України «Про 

здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з 

проведенням антитерористичної операції» від 12 серпня 2014 р. 

№ 1632-VII у редакції від 15 грудня 2017 р. № 2147
а
-VIIІ

780
, зважаючи 

на неможливість відправлення правосуддя судами в районі проведення 

Операції об’єднаних сил, розгляд цивільних, адміністративних, 

господарських і кримінальних справ віднесено до підсудності судів, 

розташованих на контрольованій Урядом території України. У такий 

спосіб було змінено норми щодо територіальної підсудності судових 

справ. Вочевидь Уряд припинив відступ від ст. 14 Пакту 1966 р. та ст. 6 

Конвенції 1950 р. на підставі рішень ЄСПЛ, який визнав, що цей захід 

не порушує права на справедливий судовий розгляд (рішення у справах 

Khlebik v. Ukraine (2017)
781

; Tsezar and Others v. Ukraine (2018)
782

), що 

має фундаментальне значення для демократичного суспільства (§25 

рішення у справі Delcourt v. Belgium (1970)
783

). 

Уряд України поінформував Генерального секретаря ООН, 

заявивши також, що заходи, застосовувані у районі проведення 

антитерористичної операції (розпочато 13 квітня 2014 р.), а саме: 

продовження максимального терміну превентивного затримання 

підозрюваних у справах, пов’язаних із тероризмом, без перегляду судом 

з 72 годин до 30 діб і передання певних повноважень слідчих суддів 

прокурорам – не поширюються на Операцію об’єднаних сил
784

, яка 
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триває з 30 квітня 2018 р. Водночас формально ці заходи залишаються 

чинними, законодавчо визначеними. Здійснення наведених Україною у 

повідомленні заходів може означати відступ нею від зобов’язань 

відповідно до статей 9, 12, 17 Пакту 1966 р., статей 5, 8 Конвенції 

1950 р., ст. 2 Протоколу № 4 до неї та вимагає продовження такої 

дерогації
785

 (§2). Примітно, що наприкінці 2019 р. Україною вперше 

було змінено матеріальну сферу заявленого відступу від окремих 

договірних зобов’язань. Визнавши окреслені зміни позитивом, 

Управління Верховного комісара ООН з прав людини закликало Уряд 

України регулярно та транспарентно переглядати необхідність і 

пропорційність відступу від окремих міжнародно-правових 

зобов’язань, а також якнайшвидше його припинити
786

 (§71). 

Міжвідомчій комісії з питань відступу України від зобов’язань за 

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 

рекомендовано «проводити регулярні періодичні перегляди 

необхідності та пропорційності заходів Уряду з відступу, 

оприлюднювати результати таких переглядів і припинити 

вищезгаданий відступ у якомога стислий строк»
787

 (§133 h). Крім того, 

Управління Верховного комісара ООН з прав людини зробило акцент, 

що «у всіх сторін конфлікту є зобов’язання за міжнародним правом 

прав людини та міжнародним гуманітарним правом. У разі скоєння 

воєнних злочинів їх виконавці можуть притягатися до кримінальної 

відповідальності не лише всередині держави, а й на міжнародному 

рівні»
788

 (§130). З огляду на викладене, Управління Верховного 

комісара ООН з прав людини рекомендує міжнародному 

співтовариству, inter alia, «продовжувати застосовувати всі 

дипломатичні засоби для спонукання всіх сторін до негайного 

припинення бойових дій, наголошуючи на тому, що тривалий збройний 
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конфлікт спричиняє страждання цивільного населення і підриває 

перспективи досягнення стабільності, миру…»
789

 (п. 137 а). Як 

наголошує Г. Христова, «це актуалізує ключове питання застосовності 

права прав людини (і, відповідно, зобов’язань держави у сфері прав 

людини) в умовах збройних конфліктів з урахуванням різних їх типів та 

ступеня інтенсивності»
790

, а також в умовах окупації, тобто стосовно 

«дій держави при реалізації нею юрисдикції поза межами своєї 

території»
791

 (§216). Під час тривалого, затяжного збройного конфлікту 

і тимчасової втрати українською владою контролю над частиною 

території України, для забезпечення оптимального застосування будь-

яких доступних засобів захисту, передусім, держава має подбати про 

реалізацію юридичних можливостей щодо надання правової оцінки, 

зокрема, чи здійснює Російська Федерація загальний контроль над 

відповідною частиною території України, які порушення норм 

міжнародного права нею вчинено. Водночас важливо визначитись, які 

засоби захисту, правові інструменти можуть бути застосованими у 

міжнародних правозахисних механізмах, міжнародних юрисдикційних 

органах, враховуючи міжнародний досвід, судову практику та сучасні 

підходи. 

У новітній практиці держав спостерігається стала тенденція до 

зростання кількості відступів ними від своїх окремих міжнародно-

правових зобов’язань, такі відступи стають все більш поширеною 

практикою. Так, у зв’язку з кризою, пов’язаною з COVID-19, Латвія 

(16 березня 2020 р.), Румунія (17 березня 2020 р.), Республіка Молдова 

(19 березня 2020 р.), Вірменія (19 березня 2020 р.), Естонія (20 березня 

2020 р.), Грузія (23 березня 2020 р.), Албанія (31 березня 2020 р.), 

Північна Македонія (1 квітня 2020 р.), Сербія (6 квітня 2020 р.), Сан-

Марино (10 квітня 2020 р.) повідомили Генерального секретаря Ради 
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Європи про їхнє рішення скористатись можливістю відступу від 

зобов’язань під час надзвичайної ситуації, тобто в обставинах, 

викладених у ст. 15 Конвенції 1950 р.
792

. Таким чином, держави все 

частіше вдаються до дерогації у сфері прав людини, як наслідок, 

поступово збагачується практика тлумачення і застосування ЄСПЛ 

відповідних договірних норм. У практичній площині останні слугують 

одночасно можливостями і викликами для державних практик (англ. 

governmental practices), запобігаючи вибірковому, довільному 

виконанню зобов’язань та їх безкарному порушенню під час 

надзвичайної суспільної небезпеки як реалії, ступінь загрози якої не 

варто недооцінювати. 

Висновки. Заходи на відступ від зобов’язань у міжнародному праві 

прав людини прийнятні лише за виняткових обставин, дотримуючись 

особливих умов і узгоджених процедур, визначених у договірному 

порядку. Важливу роль при цьому відіграє спеціальне законодавство, 

його в Україні ухвалено у зв’язку зі збройним конфліктом і тимчасовою 

окупацією частини державної території. Однак широкомасштабна та 

довготривала антитерористична операція дотепер потребує заміни на 

законодавчому рівні на Операцію об’єднаних сил, розпочату в квітні 

2018 р., або доповнення належним законодавчим забезпеченням чи 

викладення у новій редакції відповідних законодавчих актів задля 

збалансування вітчизняного законодавства. За умов, які склалися у 

зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією окремих 

районів Донецької та Луганської областей, втрати Україною 

ефективного контролю у цьому регіоні, невідкладного законодавчого 

врегулювання потребує й питання процедури відновлення втрачених 

матеріалів кримінальних справ та кримінальних проваджень. Наведене 

підкреслює значення своєчасних законодавчих змін, забезпечення 

законодавчої динаміки, позаяк чинна правова база потребує оновлення 

та удосконалення, узгодження з практикою. 
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За відсутності єдиної моделі, застосованої усіма державами в 

надзвичайних обставинах, концепція «one-size-fits-all» стосовно цієї 

проблематики є неприйнятним підходом. За широкої свободи розсуду у 

виборі засобів, інструментів виконання взятих на себе міжнародно-

правових зобов’язань, відповідна держава самостійно визначається, 

дотримуючись принципу пропорційності, щодо необхідності 

впровадження розумних, обґрунтованих, належних і достатніх заходів 

на відступ від зобов’язань у ситуації суспільної небезпеки, яка загрожує 

життю нації, позаяк саме держава несе основну відповідальність за 

ефективний захист усього спектра прав людини. 

Надзвичайні заходи на відступ від зобов’язань як «залежно змінні» 

мають бути виправданими, inter alia, суспільними інтересами у 

демократичному суспільстві. Залишається актуальною потреба 

періодичного перегляду необхідності збереження заходів, пов’язаних із 

відступом від «праволюдинних» зобов’язань щодо обмеження 

матеріальної сфери їхнього застосування та територіального охоплення, 

й така потреба зберігатиметься до повного припинення російської 

агресії, повного відновлення конституційного ладу та контролю над 

тимчасово окупованою частиною території України. Використовуючи 

право на відступ від окремих міжнародно-правових зобов’язань у сфері 

прав людини, Україна не повною мірою дотрималася норм 

міжнародного права, передусім, щодо: офіційного оголошення про 

існування надзвичайної стану як вимоги Пакту 1966 р.; пропорційності 

вжитих заходів, що вже частково усунуто; негайності та вичерпності 

повідомлення про відступ, як це вимагається режимом міжнародного 

повідомлення. Зрештою, оцінку правомірності відступу Україною від 

окремих зобов’язань за Пактом 1966 р. може надати Комітет ООН з 

прав людини як уповноважений моніторинговий орган у системі ООН, 

а за Конвенцією 1950 р. – ЄСПЛ як конвенційний контрольний 

механізм. 

Водночас відступ України від своїх окремих зобов’язань слід 

визнати позитивним кроком з боку держави, позаяк не вдаючись до 

застосування дерогації в умовах збройного конфлікту і тимчасової 
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окупації частини території України, вона несла б міжнародно-правову 

відповідальність за порушення договірних зобов’язань, зокрема за 

Конвенцією 1950 р. При цьому її положення тлумачилися б і 

застосовувалися, беручи до уваги принципи і норми міжнародного 

гуманітарного права, застосовні під час міжнародних / неміжнародних 

збройних конфліктів як релевантні чинники захисту прав людини та 

захисту цивільного населення в умовах гуманітарних викликів 

сьогодення, які вимагають своєчасного, співмірного, комплексного і 

скоординованого реагування. 

 

Висновки до розділу 7 

 

Установчими договорами ЄС експліцитно встановлено, що він 

досягає своїх цілей належними засобами і в межах наданої компетенції. 

Відступ від зобов’язань у сфері основоположних прав установчими 

договорами та Хартією ЄС не передбачено, отже, у праві ЄС це 

недопустимо, включно й на підставі дорозумілих повноважень (англ. 

implied powers). Водночас окремі міжнародні договори у сфері прав 

людини містять положення, які допускають таку можливість, 

відповідно, держави-члени ЄС як держави-учасниці цих міжнародних 

договорів можуть нею скористатись у виняткових випадках, в 

обмеженому обсязі та під час виникнення надзвичайних обставин, 

дотримуючись особливих умов і узгоджених процедур. 

На території України, отже в Європі, триває затяжний збройний 

конфлікт, під час якого грубо і системно порушуються права людини, 

що актуалізує необхідність розширення можливостей дотримання 

міжнародних стандартів, впровадження їх у вітчизняну судову 

практику і розбудови спроможності виконання міжнародних 

договірних зобов’язань у сфері захисту прав людини, дотримання норм 

міжнародного права прав людини. Міжнародне гуманітарне право не 

дозволяє відступу від зобов’язань під час суспільної небезпеки, позаяк 

воно покликане діяти саме в обставинах збройного конфлікту та 

пов’язаних з ним ситуацій, зокрема, окупації. У міжнародному праві 
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прав людини заходи на відступ від зобов’язань прийнятні лише за 

виняткових обставин і спрямовані, inter alia на те, щоб позбавити 

суб’єктів права можливості ефективно оскаржувати в суді рішення 

та/або дії держави в особі органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових / службових осіб, що базуються на 

спеціальному законодавстві. В Україні його ухвалено у зв’язку зі 

збройним конфліктом і тимчасовою окупацією частини державної 

території. Однак широкомасштабна та довготривала антитерористична 

операція дотепер потребує заміни на законодавчому рівні на Операцію 

об’єднаних сил, розпочату в квітні 2018 р., або доповнення належним 

законодавчим забезпеченням чи викладення у новій редакції 

відповідних законодавчих актів задля збалансування вітчизняного 

законодавства. За умов, які склалися у зв’язку з тимчасовою окупацією 

Російською Федерацією окремих районів Донецької та Луганської 

областей, втрати Україною ефективного контролю у цьому регіоні, 

невідкладного законодавчого врегулювання потребує й питання 

процедури відновлення втрачених матеріалів кримінальних справ та 

кримінальних проваджень. Наведене підкреслює значення своєчасних 

законодавчих змін, забезпечення законодавчої динаміки, позаяк чинна 

правова база потребує оновлення та удосконалення, узгодження з 

практикою. 

За відсутності єдиної моделі, застосованої усіма державами в 

надзвичайних обставинах, концепція «one-size-fits-all» стосовно цієї 

проблематики є неприйнятним підходом. За широкої свободи розсуду у 

виборі засобів, інструментів виконання взятих на себе міжнародно-

правових зобов’язань, відповідна держава самостійно визначається, 

дотримуючись принципу пропорційності, щодо необхідності 

впровадження розумних, обґрунтованих, належних і достатніх заходів 

на відступ від зобов’язань у ситуації суспільної небезпеки, яка загрожує 

життю нації, позаяк саме держава несе основну відповідальність за 

ефективний захист усього спектра прав людини. 

Надзвичайні заходи на відступ від зобов’язань як «залежно змінні» 

мають бути виправданими суспільними інтересами у демократичному 
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суспільстві. Залишається актуальною потреба періодичного перегляду 

необхідності збереження заходів, пов’язаних із відступом від 

«праволюдинних» зобов’язань щодо обмеження матеріальної сфери 

їхнього застосування та територіального охоплення, й така потреба 

зберігатиметься до повного припинення російської агресії, повного 

відновлення конституційного ладу та контролю над тимчасово 

окупованою частиною території України. Використовуючи право на 

відступ від окремих міжнародно-правових зобов’язань у сфері прав 

людини, Україна не повною мірою дотрималася норм міжнародного 

права, передусім, щодо: офіційного оголошення про існування 

надзвичайної стану як вимоги Пакту 1966 р.; пропорційності вжитих 

заходів, що вже частково усунуто; негайності та вичерпності 

повідомлення про відступ, як це вимагається режимом міжнародного 

повідомлення. Зрештою, оцінку правомірності відступу Україною від 

окремих зобов’язань за Пактом 1966 р. може надати Комітет ООН з 

прав людини як уповноважений моніторинговий орган у системі ООН, 

а за Конвенцією 1950 р. – ЄСПЛ як конвенційний контрольний 

механізм. Водночас відступ України від своїх окремих зобов’язань слід 

визнати позитивним кроком з боку держави, позаяк не вдаючись до 

застосування дерогації в умовах збройного конфлікту і тимчасової 

окупації частини території України, вона несла б міжнародно-правову 

відповідальність за порушення договірних зобов’язань, зокрема за 

Конвенцією 1950 р. При цьому її положення тлумачилися б і 

застосовувалися, беручи до уваги принципи і норми міжнародного 

гуманітарного права, застосовні під час міжнародних / неміжнародних 

збройних конфліктів як релевантні чинники захисту прав людини та 

захисту цивільного населення в умовах гуманітарних викликів 

сьогодення, які вимагають своєчасного, співмірного, комплексного і 

скоординованого реагування. 
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Післямова 

З набуттям чинності Лісабонським договором і Хартією ЄС 

посилюється увага інтеграційного об’єднання до проблеми захисту 

основоположних прав. Хартія ЄС не була інкорпорована до тексту 

установчих договорів, але має з ними однакову юридичну силу, будучи 

формально самостійним джерелом первинного права ЄС, що не має 

прямої дії у внутрішніх правопорядках держав-членів та не може бути 

основою для розширення компетенції ЄС, визначеної в установчих 

договорах. Надання Хартії ЄС юридично обов’язкової сили є значним 

поступом у розвитку інтеграційних процесів, у формуванні 

європейської ідентичності. Практика вказує на те, що сфера 

застосування основоположних прав відповідає сфері дії права ЄС, при 

цьому остання має тенденцію до поширення в умовах розширення 

міжнародного співробітництва та поглиблення міжнародної 

економічної інтеграції. 

Хартія ЄС, еволюціонувавши від політичної декларації до 

правового інструменту європейської інтеграції, відіграла вирішальну 

роль в утвердженні захисту основоположних прав на рівні ЄС як 

специфічної нової категорії можливостей реалізації прав людини в 

інтеграційному правопорядку. Важливим для розуміння 

концептуальних підходів творців Хартії ЄС вбачається визначення 

основоположних прав як «твердого ядра» (англ. hard core) прав людини, 

підтверджених і гарантованих ЄС. Хартія ЄС і закладені в ній 

концептуальні ідеї посприяли подальшому розвитку деяких базових 

концепцій у сфері прав людини, які до набрання нею чинності 

еволюціонували частково як результат судової практики, частково як 

реакція на зміни в уявленнях про людську гідність, частково як 

результат реагування на реальні та потенційні виклики. Власне, 

забезпечення дотримання основоположних прав на рівні ЄС покликане 

тримати сталий баланс між інтеграційним об’єднанням, з одного боку, 

та людською гідністю, повагою до прав людини, незалежно від її 

приналежності до громадянства ЄС, з іншого. 
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Вивчення і осмислення сучасної судової практики застосування 

Хартії ЄС дає змогу зробити висновок, що, з одного боку, 

юриспруденція Суду ЄС сприяє найбільш повному розумінню сфери 

застосування основоположних прав як осердя прав людини, а, з іншого 

– залишається чимало невизначеностей і пов’язаних із цим 

невідповідностей, які дотепер проглядаються і певною мірою зумовлені 

казуїстикою Суду. Сфера застосування основоположних прав вимагає 

належного обґрунтування, а усунення або, принаймні, зменшення цієї 

невизначеності підпадає під юрисдикцію Суду ЄС. При цьому не 

виключено, що Суд свідомо залишає окремі фундаментальні аспекти 

цієї проблематики відкритими і нетранспарентними. Йдеться про 

розбіжності, які мають важливе практичне значення для держав-членів, 

позаяк за ними зберігаються зобов’язання як за національним правом, 

так і міжнародним, зокрема європейським, правом прав людини, які не 

замінюються Хартією ЄС і вказують на наявність багаторівневого 

захисту основоположних прав у ЄС. 

На відміну від Хартії ЄС, загальні принципи права ЄС наразі не 

належать до самостійних стандартів захисту. Таке співвідношення 

Хартії ЄС та загальних принципів права ЄС зумовлене походженням 

останніх зі спільних для держав-членів конституційних традицій, а 

також особливостями новітньої практики їх застосування. 

Положення Хартії ЄС переважно кореспондують правам, 

гарантованим ЄКПЛ. Матеріально-правові гарантії останньої, 

підкріплені судовою практикою ЄСПЛ, експліцитно вплинули на 

тлумачення прав людини не лише на національному рівні, а й на рівні 

ЄС (утвердилися як загальні принципи права ЄС, як складова права 

ЄС), становлячи мінімальний європейський стандарт, нижче якого ні 

держави-члени, ні зазначене наднаціональне інтеграційне об’єднання у 

правотворчій та правозастосовній практиці не можуть гарантувати ці 

права. Таким чином, вочевидь є підстави для висновку, що Хартію 

можна вважати складовою системи конвенційного захисту прав 

людини, встановленого ЄКПЛ. Водночас текст Хартії ЄС поєднує 

більш широкий каталог гарантованих прав, порівняно з ЄКПЛ, 
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закріпивши деякі нові, серед яких право на цілісність особистості, 

право на належне врядування, а також конкретизувавши сферу дії та 

порядок застосування її положень, порівняно з Хартією, проголошеної 

у 2000 р. як політичної декларації. Викладене свідчить про те, що 

проглядається інклюзивний підхід до правового регулювання Хартією 

ЄС, яка вирізняється максимально широкою концепцією 

основоположних прав, узагальнених і системно поєднаних mutatis 

mutandis у рамках одного всеохопного документа, підкреслюючи їхню 

єдність і неподільність. 

У межах компетенції ЄС, наданої йому згідно з установчими 

договорами, та дотримуючись принципу субсидіарності, положення 

Хартії ЄС адресуються інституціям, органам, агенціям, службам 

інтеграційного об’єднання. Дотримання основоположних прав є 

умовою дійсності, правомірності актів ЄС, разом з тим зберігається 

неоднозначна ситуація щодо національного законодавства держав-

членів. Вони зобов’язані дотримуватись основоположних прав, 

гарантованих ЄС, лише у тому випадку, коли їхня діяльність 

здійснюється у межах сфери дії права ЄС, однак не завжди зрозуміло, 

коли і чи діють держави-члени в конкретній ситуації у межах сфери дії 

права ЄС. Важливо враховувати, що держави-члени зобов’язані 

дотримуватись основоположних прав не лише, коли вони 

імплементують правові акти ЄС, а також, коли тлумачать або 

застосовують норми внутрішнього права, що підпадають під сферу дії 

права ЄС. 

Аналіз положень Хартії ЄС дає змогу резюмувати: 1) вона є 

першим євросоюзним і водночас новітнім каталогом прав людини, який 

містить їх осердя – основоположні права, підтверджені та гарантовані 

інтеграційним об’єднанням; 2) з набуттям чинності Хартія ЄС має 

однакову юридичну силу з установчими договорами, однак не наділена 

прямою дією у внутрішніх правопорядках держав-членів; 3) Хартія ЄС 

є формально самостійним джерелом первинного права ЄС; 4) вона 

всеохопно поєднує усі усталені види прав: громадянські, політичні, 

економічні, соціальні та культурні у рамках одного узагальненого 
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«Білля про права»; 5) маючи на меті посилити захист основоположних 

прав, ЄС підтверджує права, свободи і принципи, надавши їм у Хартії 

ЄС більш чіткого виразу; 6) основоположні права, гарантовані ЄКПЛ, 

інкорпоровано до права ЄС як загальні принципи, що ґрунтуються на 

спільних для держав-членів конституційних традиціях, таким чином, 

матеріальні норми ЄКПЛ було визнано частиною загальних принципів, 

складовою права ЄС; 7) до набуття чинності Лісабонським договором 

та Хартією ЄС загальні принципи права ЄС були основними нормами 

захисту прав людини на рівні ЄС, а з 2009 р. є допоміжними щодо 

Хартії ЄС, а не самостійними стандартами захисту. Основоположні 

права тлумачаться Судом ЄС крізь призму умов і реалій сьогодення, 

відтак, як і ЄКПЛ, Хартія ЄС є «живим інструментом» захисту 

основоположних прав, однак, на відміну від ЄКПЛ, містить усі види 

прав, у тім числі соціальні, економічні та культурні. 

Юриспруденція Суду ЄС вказує на те, що він наразі віддає перевагу 

положенням Хартії ЄС та посилається, як правило, на ті статті ЄКПЛ, 

яким кореспондують відповідні статті Хартії ЄС, підкреслюючи, що їх 

тлумачення має співпадати. Водночас ЄСПЛ, обґрунтовуючи свої 

правові позиції, посилається на Хартію ЄС, рішення Суду та інші 

джерела права ЄС, що є показовим прикладом взаємного впливу 

судової практики юрисдикційних органів ЄС і Ради Європи, практичної 

реалізації взаємодії Суду ЄС та ЄСПЛ, яка потребує правової 

регламентації, відображаючи динаміку та тенденції розвитку 

європейської інтеграції у широкому загальноєвропейському контексті. 

Установчими договорами ЄС експліцитно встановлено, що він 

досягає своїх цілей належними засобами і в межах наданої компетенції. 

Відступ від зобов’язань у сфері основоположних прав установчими 

договорами та Хартією ЄС не передбачено, отже, у праві ЄС це 

недопустимо, включно й на підставі дорозумілих повноважень (англ. 

implied powers). Водночас окремі міжнародні договори у сфері прав 

людини містять положення, які допускають таку можливість, 

відповідно, держави-члени ЄС як держави-учасниці цих міжнародних 

договорів можуть нею скористатись у виняткових випадках, в 
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обмеженому обсязі та під час виникнення надзвичайних обставин, 

дотримуючись особливих умов і узгоджених процедур. 

Концептуалізація екстратериторіальності прав людини становить 

багатогранну складну проблематику, що вирізняється неоднозначністю 

бачення і сприйняття як у міжнародному праві, так і в правовому 

порядку ЄС. Аналіз в юридичній площині наявних у зарубіжній 

спеціальній літературі засадничих підходів до розуміння 

екстратериторіальності прав людини, екстратериторіального 

застосування права ЄС у внутрішніх правопорядках третіх країн, 

юриспруденції Суду ЄС, дають підстави для висновку: юридичне 

значення екстратериторіальної дії як окремого прояву застосування 

норм права ЄС, полягає в можливості поширення їх дії у сферах, що 

належать до компетенції ЄС (переважно виключної), поза його межі, 

тобто держав-членів, на території третіх країн, на фізичних або 

юридичних осіб, які знаходяться під їхньою юрисдикцією, відносини 

(поведінка / практика) за участю яких мають необхідний зв’язок з ЄС: 

здійснювались в його межах чи мають / можуть мати значний 

фактичний вплив на нього, зокрема його внутрішній ринок, визнані, 

підтверджені та гарантовані ЄС основоположні права. 

З набуттям чинності Лісабонського договору, утвердженням 

міжнародної правосуб’єктності ЄС та зростанням ролі на міжнародній 

арені, він демонструє виразну тенденцію до розширення сфер, стосовно 

яких здійснюється екстратериторіальне застосування норм права ЄС, 

задля забезпечення дотримання поваги до прав людини, належного 

функціонування внутрішнього ринку та інтеграційного правопорядку, 

передусім ефективної реалізації положень установчих договорів, Хартії 

ЄС і законодавчих актів ЄС за поваги до сутності основоположних 

прав. Компетентне визначення географічного охоплення Хартії ЄС є 

вкрай важливим, проте стосовно можливого її екстратериторіального 

застосування дотепер юриспруденція Суду ЄС не дала однозначної 

відповіді. 

Права людини послідовно утверджуються як стрижень відносин ЄС 

з іншими суб’єктами міжнародного права, з усіма третіми країнами, у 
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тім числі стратегічними партнерами. При цьому права людини 

становлять не лише важливу складову досягнення збалансованості, а 

фундаментальну основу узгодженості зовнішньої діяльності ЄС, 

дотримання базових принципів і спільних цінностей, серед яких повага 

до прав людини посідає чільне місце. Забезпечення синергії різних 

напрямів зовнішньої діяльності ЄС вочевидь запобігатиме фрагментації 

у забезпеченні дотримання і захисту прав людини. 

Системний аналіз джерел дає підстави підсумувати, що саме на 

рівні первинного права ЄС право на захист персональних даних (не є 

абсолютним правом) вперше було закріплене у ДФЄС та гарантоване 

Хартією ЄС, інтегрованої у право ЄС як такої, що має однакову 

юридичну силу з установчими договорами. Водночас, серед джерел 

вторинного права ЄС, вагому роль у розвитку права на персональні дані 

має Регламент ЄС 2016/679 про захист фізичних осіб під час обробки 

персональних даних і їх вільного обігу, та про скасування Директиви 

95/46/ЄС (відомий як Загальний регламент про захист даних; набрав 

чинності 25 травня 2018 р.), який, inter alia, визнає захист фізичних осіб 

у зв’язку з обробкою персональних даних одним з основоположних 

прав, розкриває механізми передання персональних даних у треті 

країни або міжнародні організації. Отже, важливим нововведенням є 

розширення територіальної сфери дії права ЄС стосовно захисту 

персональних даних, що уможливлює поширення його 

екстратериторіального застосування. Таким чином, ЄС практикує 

здійснення екстратериторіальної юрисдикції й за допомогою наявних 

інструментів захисту персональних даних, які змістовно суттєво 

оновлено. 

Викристалізовується необхідність гармонізації правового 

регулювання та конвергенції практики його застосування у сфері прав 

людини. Наведене актуалізує: дотримання загальновизнаних основних 

принципів і норм міжнародного права, насамперед норм jus cogens 

загального міжнародного права, змісту яких відповідають зобов’язання 

erga omnes, а також базових принципів і цінностей ЄС; врахування 

особливостей системи захисту прав людини в ЄС, ролі інституцій в 
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розвиткові юрисдикційної практики екстратериторіального 

застосування права ЄС в умовах розширення міжнародного 

співробітництва, поглиблення міжнародної економічної інтеграції, 

еволюції використовуваних підходів до захисту прав людини, 

передусім їх «твердого ядра» – основоположних прав, визнаних, 

підтверджених і гарантованих ЄС. 

Аналіз принципу поваги до прав людини як осердя спільних 

цінностей та правозахисних стандартів, надав підстави для 

виокремлення внутрішнього (на різних рівнях ЄС) та зовнішнього (щодо 

третіх країн) вимірів забезпечення його дотримання у практиці ЄС. 

При цьому зовнішній вимір скерований, передусім, на залучення третіх 

країн (до яких з 1 лютого 2020 р. належить й Великобританія) до 

євроінтеграційних процесів на спільних ціннісних засадах, 

цивілізаційних надбаннях, що, у такий спосіб, прямо чи опосередковано 

поширюються ЄС у рамках різних форм і моделей регіонального 

співробітництва, зокрема оновленої Європейської політики сусідства. 

Принцип поваги до прав людини є сталою засадничою частиною 

сучасної концепції прав людини, важливою складовою концепції 

основоположних прав та спільних цінностей, що становлять стрижень 

європейських стандартів у сфері захисту прав людини, а забезпечення 

поваги до них належить до суттєвих елементів (англ. essential elements) 

міжнародних угод ЄС, у тім числі й УА 2014 р., укладеної у рамках 

Східного партнерства – східного виміру Європейської політики 

сусідства. 

Процес розширення ЄС базується на визначених критеріях, чітких 

умовах і встановлених процедурах. Метою етапу підготовки до вступу 

в ЄС є підготовка країни-кандидата до застосування acquis, позаяк 

кожна країна-кандидат на момент вступу має імплементувати acquis ЄС 

у повному обсязі, а також забезпечити його неухильне та ефективне 

застосування у внутрішніх правових порядках відповідно до 

європейських стандартів, обумовлених у Копенгагенських критеріях. 

Власне, це свідчитиме про досягнення відповідності цим критеріям. 

Сучасні критерії вступу до ЄС відображають складність оптимізації 
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процесів ухвалення рішень в інтеграційному об’єднанні та 

впровадження їх результатів. Спостерігаються тенденції «інтеграційної 

втоми», вступ нових держав може мати суперечливий, а іноді навіть 

протилежний очікуваному вплив на дієздатність, функціональну 

дієвість та стабілізаційну спроможність ЄС. 

Копенгагенські критерії набуття членства в ЄС є його комплексним 

баченням ключових сфер реформування країн-кандидатів на вступ, що 

є взаємопов’язаними, адже успіх в одній з них досягатиметься лише за 

наявності прогресу в решті, а успіх у всіх сферах є необхідним задля 

забезпечення надійності економічних реформ, еволюційного розвитку 

держави і суспільства згідно стандартів і цінностей ЄС, реалізації яких 

сприяють Копенгагенські критерії. Власне, лише засвоївши уроки 

минулого, врахувавши українські реалії та досвід виконання Угоди про 

партнерство і співробітництво між Україною та європейськими 

співтовариствами і їхніми державами-членами 1994 р., а також 

усвідомивши та осмисливши правову спадщину, поступово 

адаптувавши вітчизняне законодавство до acquis ЄС відповідно до 

напрямів, визначених в УА 2014 р. і забезпечивши її належне 

виконання, можна вибудувати спільне майбуття. Інструментами його 

наближення є базові принципи та спільні цінності, стандарти ЄС, що 

зумовлюють привабливість європейської моделі регіональної інтеграції, 

підтверджуючи логіку інтеграційної взаємодії через право та 

демократизацію. 

Посилення співробітництва, зокрема у сфері правосуддя, свободи 

та безпеки, забезпечуючи повагу до прав людини, їх дотримання, є 

одним з пріоритетних напрямів «особливих відносин» між Україною та 

ЄС, здійснюваних на двосторонній основі, а також у рамках 

Європейської політики сусідства, дво- і багатосторонніх механізмів 

Східного партнерства. Укладення УА 2014 р. започаткувало новітню 

практику укладення базових угод з країнами Східного партнерства, 

новий інституційно-правовий механізм двосторонніх особливих 

взаємин, заснованих на спільних цінностях і принципах, що 

пронизують усі складові УА 2014 р., становлячи її суттєвий елемент, а 
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також забезпечило удосконалення наявних і запровадження нових 

вимірів інтеграційної взаємодії, засвідчуючи підвищення ступеня 

правової інтеграції та визначаючи механізми її досягнення, що мають 

прикладну цінність і стратегічну значущість для держави. 

Ефективність виконання УА 2014 р. і забезпечення дотримання 

прав людини, вочевидь, залежатиме від того, наскільки результативно 

Україна здійснюватиме системні внутрішні перетворення і 

використовуватиме увесь наявний інструментарій, усі механізми 

співробітництва з ЄС, у тім числі багатосторонні, що функціонують у 

рамках Східного партнерства та впливають на розвиток 

євроінтеграційних процесів. Викладене має прикладне значення для 

поглиблення політичної асоціації та посилення економічної інтеграції, 

створення умов для підвищення ефективності й пришвидшення 

зорієнтованого на результат практичного співробітництва України з ЄС 

на основі суттєвих елементів УА 2014 р. щодо забезпечення поваги до 

базових принципів і спільних цінностей, передусім поваги до прав 

людини, їхнього дотримання і захисту, які мають становити засади 

внутрішньої і зовнішньої політики України та ЄС, їхніх особливих 

асоціативних взаємин, практики інтеграційної взаємодії. 

Конституціоналізація європейської ідентичності на рівні ЄС 

матиме важливе практичне значення, підтверджуючи і втілюючи 

прагнення держав-членів поглибити солідарність між своїми народами, 

поважаючи їх історію, культуру, традиції, національну ідентичність. 

Механізми конструювання європейської ідентичності нагадують ті, за 

допомогою яких формувалася, а нині реконструюється національна 

ідентичність. Особливої актуальності набувають об’єктивні базові 

чинники-критерії, за якими можна було б визначитися щодо наявності 

або відсутності європейської ідентичності, сфокусуватися на її 

комплексному і збалансованому формуванні, з’ясувати відмінності між 

теоретичною бажаністю та практичним втіленням. 

Формування європейської ідентичності відбувається поступово, 

продумано, певною мірою скоординовано, виважено та обережно, 

можливо уповільнено, однак справляє дедалі помітніший вплив на 
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внутрішнє соціокультурне середовище держав-членів ЄС. В 

узагальненому вигляді ключові структурні елементи і механізми 

конструювання зусиллями політичних еліт інтеграційного об’єднання 

та/або його держав-членів, європейської ідентичності можна 

сформулювати таким чином: утвердження загальноєвропейського 

політико-правового простору; наявність європейської символіки; 

розвиток інституту громадянства ЄС; забезпечення поваги до прав 

людини і можливості захисту основоположних прав на рівні ЄС; 

функціонування Європейського валютного союзу як форми валютної 

інтеграції більшості держав-членів ЄС; створення 

загальноєвропейського інформаційно-комунікативного простору; 

реалізація політики ЄС у сфері культури та освіти, розвиток 

загальноєвропейської системи культурно-освітніх закладів і програм, 

зокрема College of Europe, Jacques Delors Institute, EU Programme 

Erasmus+, EU Programme Europe for Citizens, які слугують чинниками 

формування європейської колективної пам’яті, спільної історичної 

свідомості, солідарності та згуртування довкола базових принципів і 

спільних цінностей. 

Динаміка розвитку ЄС створила умови для формування 

європейської ідентичності як результату та інструменту поступу 

інтеграційних процесів у його рамках, взаємодії у процесі європейської 

інтеграції. Конструювання європейської ідентичності та її 

концептуалізація, з одного боку, стали викликом як для громадян ЄС і 

його політичної еліти, так і наукової спільноти, а з іншого – є 

об’єктивним наслідком становлення ЄС як наднаціонального 

інтеграційного об’єднання, самостійного актора / учасника 

міжнародних відносин та повноправного суб’єкта міжнародного права. 

Увиразнено спостерігаються труднощі конструювання європейської 

ідентичності на основі географічної близькості, мовної однорідності, 

спільності історичного досвіду і культурної спадщини, що, поза 

сумнівом, позначається на інтеграційній спроможності ЄС, втім саме 

європейська ідентичність є згуртовуючим чинником, що суттєво 
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впливатиме на майбутнє не лише ЄС і його держав-членів, а й України 

та інших європейських держав, на перспективи країн-кандидатів. 

Використання дискурсивно-конструктивістського підходу, 

методологічного доробку конструктивістів сприяє критичному 

переосмисленню концепту європейської ідентичності, невиправдано не 

недооцінюючи та не перебільшуючи її ролі в процесі розвитку 

європейської інтеграції. Європейська ідентичність становить важливу 

складову європейської інтеграції, забезпечуючи її цілісне, системне 

бачення, поступово відходячи від поверхневого інституційного підходу. 

Віднайдення найбільш прийнятної концептуальної моделі 

конструювання європейської ідентичності є однією з важливих умов 

поглиблення солідарності та посилення згуртованості народів Європи, 

ефективного функціонування ЄС, поступу інтеграційних процесів, 

посилення синергії між наднаціональними і міжурядовими складовими 

європейської інтеграції, що відповідає стратегічним інтересам ЄС. 

Відбулося започаткування якісно нового етапу співробітництва ЄС 

з Україною, викристалізовується його еволюція від концепції сусідства 

до стратегії асоціації (в напрямі досягнення стратегічних цілей: 

поглиблення політичної асоціації та посилення економічної інтеграції), 

результативність конкретних дій щодо створення якої для ЄС 

означатиме успіх політики Східного партнерства, підтвердження 

привабливості європейської моделі регіональної інтеграції, логіки 

інтеграції через право та демократизацію, а також європейську 

самоідентифікацію. 

Внесення змін і доповнень до Конституції України має бути 

науково обґрунтованим і системно впорядкованим. Зазнав змін 

характер цивілізаційних викликів і загроз, які вимагають вчасної та 

адекватної оцінки і реагування, цього не варто залишати поза увагою, 

як і те, що конституційна стабільність є важливим чинником 

стабільності держави, рушієм для демократичного поступу суспільства. 

Саме від практичної реалізації наявних правових засад регулювання 

процесу євроінтеграції України, концептуального підходу до неї, 

стратегічного бачення, від дотримання спільних цінностей, inter alia 
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поваги до прав людини, від рівня культурно-цивілізаційної 

самоідентифікації українців з європейцями і відчуття себе їх 

органічною частиною, розбудови Європи в Україні, її європеїзації, 

узалежнені: збереження динаміки зростання європейської 

самоідентифікації серед українців; поглиблення та виведення на новий 

рівень співробітництва з ЄС у сферах, які становлять взаємний інтерес; 

забезпечення якісної зміни парадигми відносин з інтеграційним 

об’єднанням у рамках формування архітектури нового співвідношення 

сил в Європі з огляду на вихід з ЄС Великобританії; усвідомлення 

необхідності та невідкладності реалізації окреслених завдань, 

примноження здобутків, посилення і розширення здатності до 

активізації європейської інтеграції України. 
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