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заробітчанам можливість легалізувати свою трудову діяльність за кордоном, а 

також дасть впевненість у захисті своїх соціальних прав, які передбачені як 

законодавством країн-реципієнтів, так і відповідними міжнародними 

договірними документами, які можливо Україна підпише у майбутньому. 
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МЕХАНІЗМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Європейський Союз був створений як економічне і політичне об’єднання 

без будь-яких певних повноважень у галузі захисту прав людини, однак права 

людини дедалі більше стають невід’ємною частиною програм ЄС, що швидко 

розвивається. 

Із листопада 1993 р., після ратифікації її державами – членами 

Європейського співтовариства, набула чинності Маастрихтська угода про 

поглиблення та розширення європейської інтеграції (Договір про 

Європейський Союз). Із цього часу Співтовариство має назву Європейський 

Союз. Європейський Союз – це міждержавна організація, створена на основі 

міжнародного договору. Діяльність ЄС, як і його попередника, спрямована, 

головним чином, на співробітництво в соціально-економічній сфері. Проте в 

Договорі про Європейський Союз були сформульовані «умови вступу до ЄС», 

де, зокрема, йдеться про те, що майбутня держава-учасниця має володіти 

реально діючою системою охорони основних прав і свобод та бути учасницею 

Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, 

ухваленої Радою Європи в 1950 р. (ст. 6 розділ І). Відтоді захист прав людини 

стає одним із основних напрямів політики і діяльності ЄС. 

Система Європейського Союзу вирізняється досконалим інституційним 

механізмом, у тому числі й стосовно дотримання прав людини і основних 
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свобод. Серед семи основних органів Євросоюзу (Європарламент, 

Європейська Рада, Рада ЄС, Єврокомісія, Суд ЄС, Європейський центральний 

банк, Рахункова палата ЄС) Судові належить провідне місце у захисті прав і 

свобод людини. Юрисдикція Суду є обов’язковою для держав-членів. Він 

складається із суддів і генеральних адвокатів. Призначення відбуваються за 

домовленістю між урядами; місця генеральних адвокатів резервуються за 

найбільшими європейськими державами. Обираються судді і генеральні 

адвокати на шість років і мають право на переобрання. Місце перебування 

Суду – Люксембург.  

Вадою системи Європейського Союзу вважалася відсутність у її рамках 

конвенції про права людини та основні свободи. Адже Європейська конвенція 

про захист прав людини і основоположних свобод такою не є, тому що 

стосується не лише 28 держав – членів Європейського Союзу, а й інших 

європейських країн та Туреччини [1, с. 253].  

7 грудня 2000 р. на засіданні Європейської ради була прийнята Хартія 

основних прав Європейського Союзу (далі – Хартія), що поклало початок 

заповненню цієї правової прогалини. Хартія була підписана керівниками 

Європейського парламенту, Ради і Єврокомісії. Документ не передбачав його 

підписання та ратифікації державами, не був міжнародним договором і не мав 

юридично обов’язкового характеру. Хартія приймалась як політичний 

документ, на підставі якого країни створюють уніфіковані національні норми 

та право Євросоюзу. У подальшому Хартію основних прав Європейського 

Союзу було включено до проекту Конституції для Європи, а за неможливості 

її прийняття до Лісабонського договору 2007 р. Основний документ ЄС – 

Лісабонський договір, а також Хартія, як його невід’ємна складова, набув 

юридичної чинності 1 грудня 2009 р. Отже, Євросоюз отримав правовий 

документ, який містить наразі найбільш повний перелік громадянських, 

політичних, економічних, соціальних та культурних прав осіб (резидентів 

Євросоюзу), які напрацьовані світовим співтовариством. 

На сьогодні найзначнішу роль у сприянні забезпеченню та захисту прав 

людини на європейському рівні відіграє Рада Європи – політична міжурядова 

організація, яка складається з 47 держав-членів, головною сферою діяльності 

якої від моменту виникнення є захист прав людини та основних свобод. Рада 

Європи діє на засадах Статуту від 3 серпня 1949 р., у преамбулі якого 

проголошується, що духовні й моральні цінності, які є загальною спадщиною 

народів держав-членів, є першоосновою принципів особистої й політичної 

свободи та верховенства права, на яких ґрунтується істинна демократія [4]. 

Основними органами Ради Європи, які діють у сфері захисту прав 

людини, є зазначені нижче. 

Комітет міністрів є керівним органом РЄ, що складається з міністрів 

закордонних справ держав-членів або їх постійних представників, які 

перебувають у Страсбурзі, а також інших членів урядів [5, с. 207-209]. 

Комітет, зокрема, приймає висновки у формі рекомендацій урядам із питань, 

що розглядаються, готує до ухвалення тексти конвенцій та угод, здійснює 

контроль за виконанням рішень Європейського суду з прав людини.  
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Парламентська асамблея є консультативним органом, складається з 

представників кожної держави-члена, що обираються зі складу його 

парламенту. Національна делегація має включати представників всіх 

політичних партій, які входять до складу парламенту. Асамблея є 

консультативним органом, що надає рекомендації та висновки Комітету 

міністрів, котрі останній може, однак не зобов’язаний, враховувати. Асамблея 

може приймати резолюції як механізм розвитку власних поглядів та політики. 

Європейський суд з прав людини – постійний орган Ради Європи, який 

розглядає міждержавні справи та індивідуальні скарги на порушення статей 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод з боку держав – 

учасниць Конвенції. 

Європейська система захисту прав людини включає в себе також інститут 

Комісара Ради Європи з прав людини (далі – Комісар). 7 травня 1999 р. 

Комітет міністрів Ради Європи на своїй 104-й сесії в Будапешті прийняв 

Резолюцію (99) 50 про Комісара з прав людини Ради Європи. Таким чином, в 

рамках найавторитетнішої правозахисної організації, якою є Рада Європи, 

з’явився новий інститут, незалежна посадова особа, завдання якої сприяти 

повазі прав людини та їх дотриманню в країнах РЄ.  

Вельми важливе положення міститься в п. (е) ст. 3 Резолюції. Відповідно, 

Комісар має визначати можливі недоліки у законодавстві і практиці держав-

членів щодо дотримання прав людини, як вони визначені у документах Ради 

Європи, заохочувати ефективну імплементацію цих стандартів державами-

членами і допомагати їм, за їхньої згоди, у виправленні таких недоліків. 

Відповідно до п. f ст. 3 Резолюції Комісар подає у відповідних, на його думку, 

випадках Комітету міністрів або Парламентській асамблеї та Комітету 

міністрів доповідь, що стосується конкретних питань, а за змістом п. h подає 

Комітету міністрів та Парламентської асамблеї щорічну доповідь. Прикладом 

такої діяльності може бути Звіт Комісара РЄ з прав людини Т. Хаммарберга 

про його візит до України з 19 по 26 листопада 2011 р. [2]. 

Важливо зазначити, що, по-перше, Комісару надана ініціатива щодо 

аналізу законодавства і правозастосовної практики держав – членів Ради 

Європи – повноваження, якого позбавлений Європейський суд з прав людини, 

оскільки механізм Суду починає діяти тільки після отримання звернення про 

порушення прав людини. По-друге, Європейський суд з прав людини не 

проводить оцінки того або іншого національного нормативного акта. 

Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

Суд лише ухвалює рішення про те, чи допустила держава в конкретному 

випадку порушення права або свободи згідно зі своїми зобов’язаннями за 

Конвенцією. Проте прийнятий Комітетом міністрів Ради Європи документ 

(Резолюція (99) 50) містить немало обмежень і застережень щодо діяльності 

Комісара. Зокрема, згідно з п. 2 ст. 1 Резолюції (99) 50 Комітету міністрів Ради 

Європи: «Комісар поважає повноваження і виконує функції, відмінні від тих, 

що виконуються контрольними органами, створеними відповідно до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод або іншого 

договору про права людини Ради Європи». Крім того, Комісар Ради Європи з 

прав людини «не повинен розглядати індивідуальні скарги» [2]. 



м. Острог, 7-8 квітня 2017 р. │ 43 

 

Повноваження Комісара розглядати скарги фізичних осіб могли б 

посилити можливості оперативного реагування на порушення прав людини. 

однак автори Резолюції не мали бажання підривати систему, що склалася, 

оскільки у разі порушення права або свободи жертва такого порушення має 

право скористатися механізмом Європейського суду з прав людини. Тим 

більше, що після набуття чинності Протоколом № 11 до Конвенції фізичні 

особи отримали прямий доступ в цю правозахисну судову установу [3, с. 35]. 

Створення посади Комісара РЄ з прав людини є гарною можливістю 

зміцнити системний підхід до заохочення і захисту прав людини в рамках 

Ради Європи. Ефективність діяльності Комісара значною мірою залежить від 

готовності держав співпрацювати з ним, а також від політичної волі цих 

держав і їх рішучості поліпшувати ситуацію із дотриманням прав людини в 

регіоні. 
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