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Особливості інтерпретації 
Європейської конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 р. 

як правозахисного договору

Після приєднання України до Єв-
ропейської конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод
1950 р. (далі – Європейська конвенція,
Конвенція, Конвенція 1950 р.) та з
моменту її ратифікації Верховною
Радою України вона стала частиною
національного законодавства. Тож
нагальним постало завдання розу-
міння змісту цього міжнародного
правового документа і основних ме-
ханізмів реалізації його норм. Відпо-
відно до ст. 19 Конвенції та протоколів
до неї для забезпечення виконання
договірними сторонами своїх зобов’я-
зань створюється Європейський суд із
прав людини (далі – Суд, Європей-
ський суд, ЄСПЛ), що функціонує на
постійній основі [1, с. 12]. До компетен-
ції Суду входять усі питання,що стосую-
ться тлумачення вказаної Конвенції.

Тлумачення – це процес з’ясування
змісту норми, а також визначення
наслідків, що за змістом норми повин-
ні настати за певного стану речей.
Застосування норми є діяльністю сто-
рін із реалізації норми відповідно до
результатів тлумачення. У з’ясуван-
ні змісту норми варто встановити:
а) її зміст; б) взаємозв’язок з іншими
принципами і нормами; в) зв’язок
норми з іншими нормативними яви-
щами, політикою, мораллю [2, с. 6].

У практиці реалізації міжнародних
договорів проблема тлумачення набу-
ває дедалі більшої ваги. До питання
тлумачення міжнародних договорів
звертались у своїх працях Г. Гроцій,
Е. Ваттель, Р. Філімор, А. Н. Стоянов,
деякі правила тлумачення розгляда-
лися Ф. Ф. Мартенсом, Дж. Муром,
Г. Анцилоті, оскільки ця проблема є
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надзвичайно багатогранною та багато-
аспектною. У науці міжнародного пра-
ва тлумаченню міжнародних догово-
рів було присвячено праці М. Ясіна,
І.І.Лукашука,О.І.Лукашука,Р. А.Мюл-
лерсона,А. Н.Талалаєва,А. Ф. Чердан-
цева,А. Леонетті, В. Плазі, М. Хільфа,
В. Ланге, І. Синклера, П. Ретера,Т. Елай-
єса. Сучасна українська наука міжна-
родного права також приділяє увагу
проблемам тлумачення. Тлумачення
міжнародного права досліджувалось у
фундаментальних працях учених Ін-
ституту держави і права імені В. М. Ко-
рецького НАН України В. І. Євінтова,
Н. М. Ульянової. Так, питання тлума-
чення права взагалі, інтерпретації й
застосування Конвенції 1950 р. Євро-
пейським судом і судами України 
зокрема, вивчають українські фахів-
ці В. М. Ватаманюк, В. І. Євінтов,
В. Є. Мармазов, О. О. Мережко,
О.Я.Трагнюк,С.В.Шевчук,Н.М.Улья-
нова та ін. Його аналізували й такі
російські науковці, як А. Б. Венгеров,
Є. Врублевський, Ю. Д. Ільїн, В. О. Ту-
манов, азербайджанський вчений 
Л. Г. Гусейнов, а також Алтангерел Бул-
гаа, Ж.-Л. Бержель, В. Бертам, Ф. Тет-
чер та ін.

Метою нашого дослідження є роз-
гляд особливостей тлумачення Євро-
пейським судом із прав людини поло-
жень Європейської конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод
1950 р., оскільки з урахуванням Зако-
ну України «Про виконання рішень та
застосування практики Європейсько-
го суду з прав людини», ст. 17 якого
проголошує Конвенцію 1950 р., і прак-
тики цього Суду як джерела права Ук-
раїни [3], великого значення для націо-
нальних правозастосувачів набуває
вказана проблема. Наразі існує вели-
ка кількість публікацій про наслідки
розгляду Судом окремих справ та
аналіз його правових позицій з окре-
мих питань, але вони не торкаються
самої процедури та специфіки ін-
терпретації Конвенції саме Європей-
ським судом.

Проблема тлумачення виходить за
межі реалізації права. Вона має само-
стійне значення у процесі наукової чи
практичної правової діяльності дер-
жави. Необхідність мати чітке уявлен-
ня про зміст чинних норм виникає і в
ході правотворчої роботи. Ані видава-
ти новий акт, ані систематизувати
наявні акти неможливо без знання
справжньої волі суб’єкта нормотвор-
чості, що одержала свій офіційний
вираз [2, с. 3].

Тлумачення є невід’ємною части-
ною правозастосування: адже, не з’ясу-
вавши змісту норми, її неможливо за-
стосувати.

Розгляньмо особливості тлумачення
Європейським судом положень Кон-
венції 1950 р. М. В. Мазур та С. Р.Тагієв
переконують, що під час трактування
й застосування останньої ЄСПЛ фак-
тично формулює нові правові норми,
що стають невід’ємною частиною
конвенційної системи захисту прав
людини [4, с. 236].

Суд неодноразово зауважував, що
тлумачення Конвенції здійснюється 
відповідно до її об’єкта і цілей [5,
с. 44]. Отже, з погляду Де Сальвіа,
ЄСПЛ роз’яснює положення Конвен-
ції 1950 р. автономно, тобто незалеж-
но від їх визначення в законодавстві
держав-учасниць, надаючи особливо-
го значення категорії «верховенство
права» [5, с. 36], а також звертаючи
увагу на спільну спадщину традицій та
ідеалів європейських країн. Відповід-
но й поняття «справедливість» Суд 
у своїх рішеннях тлумачить у ключі
спільної спадщини традицій та ідеалів
європейських країн, серед яких і кате-
горії «гуманізм», «демократія», «плю-
ралізм» та ін. [6].

Як будь-який нормативний текст,
норми Конвенції 1950 р. передбача-
ють існування різних інтерпретацій.
Тут можна зазначити консервативне,
або вузьке, трактування, яке засновує-
ться на підготовчих етапах і відпо-
відає первинним намірам укладачів
цієї Конвенції, або ж на висловленому
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погодженні держав – членів Ради Євро-
пи. Як зазначає Р. Де Лагарр’єре, ком-
петенція міжнародного судді жорстко
зумовлюється погодженням, на якому
вона засновується. Отже, положення
міжнародної угоди не може тлума-
читися розширено [7, с. 65].Так, у докт-
рині та практиці міжнародного пра-
ва тривалий час домінували два прин-
ципи інтерпретації, що випливали з ідеї
абсолютного суверенітету держав –
сторін договору: а) головну роль у
тлумаченні договірних положень під
час створення тексту договору віді-
грає намір сторін, який з’ясовується
за допомоги аналізу підготовчих
матеріалів договору; б) у разі сумніву
договірні положення слід трактувати
обмежувально на користь необмеже-
ної свободи суверенних держав – сто-
рін договору. Але під час розроблення
Віденської конвенції про право між-
народних договорів 1969 р. Комісія
міжнародного права відхилила підхід,
згідно з яким у тлумаченні договору
слід віддавати перевагу якомусь одно-
му з таких чинників, як текст останньо-
го, намір сторін, об’єкт і мета догово-
ру, тому що використання одного з
них на шкоду іншим суперечило би
практиці Міжнародного суду ООН.
Як пише О. М. Талалаєв, під час робо-
ти Віденської конвенції 1969 р. бо-
ротьба розгорнулася насамперед між
прихильниками суб’єктивістських і
текстуальних підходів, а функціональ-
ний підхід, що його обстоювала деле-
гація США, було визнано більшістю
держав як неприйнятний [8, с. 239–240].

Як у доктрині, так і в практиці між-
народного права визнано, що особлива
природа міжнародних правозахисних
договорів не може не переломлюва-
тися через їхнє особливе тлумачення:
зокрема, вона жадає від інтерпретато-
ра додання вирішального значення їх
об’єкту й меті з можливим ігноруван-
ням при цьому інших засобів і спосо-
бів трактування. Іншими словами, спе-
цифічна природа зазначених договорів
повідомляє процесові їх роз’яснення

цільову орієнтацію. Досягнення ефек-
тивного захисту прав людини стає
головним мірилом для зважування
найбільш адекватної реалізації дер-
жавою цих прав. Будь-який норматив-
ний акт може розумітися по-різному,
бо в самому тексті не конкретизуєть-
ся значення вживаних термінів і не
зазначаються потенційні можливості
норми, яка в ньому закріплюється.
Метод, за допомоги якого суддя
здійснює тлумачення, відіграє вирі-
шальну роль. На практиці ж не існує
чітко визнаних методів цього процесу,
жоден з них не є обов’язковим.

Особливості Конвенції 1950 р. вияв-
ляються у двох площинах. Незважаючи
на те, що роз’яснення цього документа
як міжнародної угоди може здійсню-
ватися відповідно до правил, установ-
лених Віденською конвенцією 1969 р.,
застосування таких правил трактуван-
ня повинно враховувати специфіку
Конвенції 1950 р., яка зумовлена наяв-
ністю поняття «колективне забезпе-
чення» виконання зобов’язань. На від-
міну від суб’єктивних зобов’язань, що
виникають зі звичайного договору,
який характеризується взаємністю,
зобов’язання, що містяться в Конвен-
ції 1950 р., дають підстави віднести її
до категорії договору-закону. У тако-
му договорі незалежно від первинної
волі його авторів у подальшому відобра-
жається нова воля, яка гармонійніше
віддзеркалює подальші зміни в між-
народному праві. І справді: згідно з по-
ложеннями Конвенції 1950 р. держа-
ви-учасниці висловлюють (зокрема 
у Преамбулі) свою волю підпорядко-
вуватися єдиному режиму щодо захи-
сту прав людини. Безпосередньо наді-
ляючи правами людину, ця Конвенція
покладає на держави об’єктивні зобо-
в’язання, а останні не вправі ухиляти-
ся від виконання своїх конвенційних
зобов’язань на підставі того, що вони
не виконуються іншими державами –
членами Ради Європи. Отже, умова
взаємності виконання зобов’язань
відкидається, тому класичні методи
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трактування багатостороннього дого-
вору в цьому випадку є неприйнятни-
ми. Для роз’яснення Конвенції потріб-
ні інші, дещо своєрідні й автономні
методи. Поняття «колективне забез-
печення», як важливий елемент євро-
пейського публічного порядку, визна-
чається у Преамбулі Конвенції 1950 р.,
де підтверджується намір держав пря-
мувати в напрямку колективного за-
безпечення здійснення прав, і в ст. 33,
яка дозволяє державам вимагати до-
тримання зобов’язань, передбачених
цим міжнародним документом, іншими
державами-членами без необхідності
обґрунтування прямої заінтересова-
ності в цьому [9, с. 229]. Суд неодно-
разово підкреслював, що «у тлума-
ченні Конвенції треба враховувати
специфічний характер угоди стосовно
колективного забезпечення дотри-
мання основних прав і свобод люди-
ни» [5, с. 44–45]. Що ж до методів
інтерпретації, то з цього можна зро-
бити два висновки:

по-перше, існування колективного
забезпечення підтверджує намір дер-
жав узяти на себе відповідальність за
виконання зобов’язань, що випливають
із чітко визначених гарантій стосовно
дотримання індивідуальних прав, тому
тлумачення Конвенції 1950 р. має від-
буватися на користь додержання остан-
ніх. Це також передбачає, що всі дер-
жави однаково дотримуються міні-
мального європейського стандарту в
питаннях, пов’язаних із забезпечен-
ням захисту прав людини. Цей стан-
дарт постійно розвивається, що зумов-
лено прагненням досягти абсолютно-
го ідеалу, відображеного в Преамбулі
Конвенції 1950 р., і саме тому виникає
необхідність уніфікованого та прогре-
сивного її тлумачення;

по-друге, особливості цього право-
вого акта пов’язані з тим, кого саме
він наділяє закріпленими в ньому пра-
вами, також потребують подібного
тлумачення з двох причин. З одного
боку, як і Загальна декларація прав
людини [10, с. 259–266], дія Конвенції

1950 р. поширюється на всіх осіб, які
перебувають під юрисдикцією дер-
жав-учасниць. У Преамбулі міститься
низка загальних положень, які відобра-
жають суспільний світогляд, у центрі
якого – людина. Суд неодноразово за-
значав, що Конвенція є інструментом
захисту прав людини, основна мета
якого – «закріплення певних міжна-
родних норм, яких мають дотримува-
тися держави – члени Ради Європи у
своїх відносинах з особами, які пере-
бувають у межах їхньої юрисдикції»
(справа «Санді Таймс проти Об’єдна-
ного Королівства» п. 61) [11, с. 207].
Розглядаючи всеохопну ідею прав
людини невід’ємно від останньої, Кон-
венція встановлює правопорядок, ви-
щою цінністю якого є саме людина.
В абз. 5 Преамбули визначено, що
основні свободи становлять підвалини
справедливості й миру, і тому додер-
жання й забезпечення таких прав
набувають вирішального значення в
суспільстві [9, с. 229]. Щодо цього Кон-
венції 1950 р. відводиться першорядна
роль у підтриманні справедливості й
миру. Тому цілком логічно, що її трак-
тування повинно мати ту саму мету.

Водночас права людини станов-
лять стратегічні цілі цього докумен-
та. Кожній людині властива жага 
до життя, що передбачає розвиток 
її прав. Ця особливість, без сумніву,
впливає на її розуміння. Уже про-
тягом перших років своєї діяльності
Суд зазначав, що стосовно міжнарод-
ної угоди «треба віддавати перевагу
такому її тлумаченню, яке було б най-
більш сприятливим для досягнення
цілей і реалізації завдань цієї угоди,
а не такому, яке надавало б вузьке 
визначення зобов’язань сторін» [12].
Це твердження дає підстави зро-
бити принаймні три взаємозалежні
висновки: а) визначення змісту Кон-
венції 1950 р. тісно залежить від її
цілей і завдань; б) метою тлумачення
є сприяння реалізації останніх; в) об-
межувальне роз’яснення конвенцій-
них прав суперечить зазначеній меті.
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Вочевидь, узявши за взірець Преам-
булу Конвенції, Суд розглядає остан-
ню як відправний пункт нового витка
розвитку історичного процесу.

На перший погляд, авторам тексту
Конвенції 1950 р. найпростіше було би
навести вичерпний перелік прав і форм
їх реалізації, окресливши в такий 
спосіб чіткі рамки їх застосування.
Однак, на думку Ю. Є. Зайцева, такий
«арифметизований» шлях призвів би
до порушення одного з визначальних
принципів, які становлять підвалини
верховенства права,– принципу неви-
черпності прав людини та основних
свобод, виведення за межі конвенцій-
ного правового захисту низки прав,
форм реалізації, а отже, й порушення
яких прямо не передбачено у тексті
Конвенції. Тож зміст норм останньої,
а значить, і розуміння закріплених
нею прав людини і основоположних
свобод з’ясовується через їх інтерпре-
тацію [13, с. 13].

У тлумаченні Конвенції 1950 р.
ЄСПЛ базується скоріше на самому її
духові, ніж на її букві, та розглядає
передусім майбутні перспективи її
використання, а не значущість для
минулого. Специфіку роз’яснення
цього документа зумовлено саме
цими настановами [7, с. 70].

Суд уважає, що обмежувальне трак-
тування конвенційних прав не відпові-
дає досягненню її цілей і реалізації
завдань, але він заперечує і проти 
розширеного її тлумачення. Особли-
вості роз’яснення Судом конвенційних
положень пропонуймо простежити в
рішенні «Голдер проти Сполученого
Королівства», у якому вирішувалося
питання про доступ до правосуддя.
Суд зазначив, що п. 1 ст. 6 Конвенції
1950 р. прямо не говорить про доступ
до правосуддя. У ньому проголошую-
ться інші права, які випливають з
однієї основної ідеї, а взяті в сукупно-
сті, вони складають єдине право, яке,
щоправда, і не отримало точного ви-
значення. Тому ЄСПЛ зауважив, що
він за допомоги тлумачення і поклика-

ний установити, чи є доступ до право-
суддя складовою частиною зазначе-
ного права (п. 28) [11, с. 41]. Ось чому,
посилаючись на п. 2 ст. 31 Віденської
конвенції 1969 р., Суд підкреслює, що
преамбула до договору утворює не-
від’ємну частину його контексту і ко-
рисна для визначення «предмета» і 
«мети» конкретного міжнародно-пра-
вового акта у його тлумаченні.

Звертаючись до вказаної справи,
Суд підкреслює, що найбільше зна-
чення має те місце у Преамбулі до
Європейської конвенції 1950 р., де
уряди, які її підписали, заявляють, що
вони «сповнені рішучості, як уряди 
європейських країн..., зробити перші
кроки на шляху колективного здійснен-
ня деяких із прав, сформульованих у
Загальній декларації». Звідси випли-
ває, що уряди, які підписали Конвен-
цію, виходили з глибокої віри у верхо-
венство права, тому з огляду на це й
буде здійснюватися тлумачення тер-
мінів, що використовуються в п. 1 с. 6.
Це тим паче справедливо, оскільки
Статут Ради Європи, членами якого є
всі держави – учасниці Конвенції,
містить посилання на верховенство
права у ст. 3, яка передбачає, що 
«кожен член Ради Європи обов’язко-
во має визнати принцип верховенства
права...» [14, с. 13]. Останній же в
цивільно-правових справах складно
собі уявити без можливості одержу-
вати вільний доступ до правосуддя 
(п. 34) [11, с. 41].

А якщо вивчити позицію Суду 
з цього питання в поєднанні з тек-
стом п. В рішення, де вказану дум-
ку Комісії з прав людини («Стаття 6
п. 1, узята окремо чи в сполученні 
з іншими статтями Конвенції, не
містить обмежень на право засудже-
ного до позбавлення волі пред’являти
позови і мати з цією метою можливо-
сті проконсультуватися з адвокатом,
а тому обмеження, уведені практи-
кою англійської влади, несумісні з
вимогами ст. 6 п. 1» [11, с. 40]), слід
наголосити на занадто розширюваль-
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ному тлумаченні. Адже останнє мож-
на розуміти так, що всі можливі пра-
ва, щодо яких Конвенція не містить
обмежень, перебувають під її захи-
стом. Та навіть і Суд, розуміючи не-
однозначність такого трактування,
особливо вказує, що воно не є розши-
рювальним: «Усе згадане вище при-
зводить до того, що право доступу до
правосуддя є одним із невід’ємних
складників права, гарантованого ст. 6
п. 1. Це не є розширювальним тлума-
ченням, що накладає нові зобов’язання
на договірні Держави: цей висновок
засновано на термінології першого
речення ст. 6 п. 1, прочитаного в кон-
тексті цієї статті з урахуванням пред-
мета й мети нормативного договору,
яким є Конвенція, а також загальних
принципів права» (п. 36) [11, с. 45].

Важливе значення для правильної
інтерпретації міжнародного договору
мають принципи, під якими передба-
чаються загальні правила роз’яснення,
що враховують його особливості як
угоди суб’єктів міжнародного права
[8, с. 241]. Водночас у рамках окремих
міжнародних договорів у сфері прав
людини можуть існувати свої, власні
принципи тлумачення, в основі яких
передовсім лежить ефективність.
Цей принцип найбільш широко засто-
совується в рамках Страсбурзького
правозахисного механізму. ЄСПЛ не-
одноразово підкреслював, що роз’яс-
нення Європейської конвенції про
захист прав людини і основополож-
них свобод 1950 р. повинно базуватися
на загальних міжнародно-правових
принципах тлумачення, але з обов’яз-
ковим урахуванням її специфічної
природи й відповідних правил Ради
Європи: «У тлумаченні Конвенції 
потрібно брати до уваги її особливий
характер як договору для колектив-
ного забезпечення прав людини і
основних свобод. Тобто об’єкт і мета
Конвенції як угоди, спрямованої на
захист людської особистості, вимагає
тлумачення й застосування її поло-
жень так, щоби зробити передбачені 

в ній гарантії практичними та ефек-
тивними. Крім того, будь-яке тлума-
чення гарантованих прав і свобод
повинне бути сумісне з загальним
духом Конвенції – документа, призна-
ченого для підтримки і заохочення
ідеалів і цінностей демократичного
суспільства» [15]. Використання прин-
ципу ефективності стає особливо
необхідним у випадках, коли тракту-
вання зазнають норми про одне й те ж
право людини, що міститься в різних
міжнародних договорах.

Принцип ефективного тлумачен-
ня показує свою специфічну ефек-
тивність і в тому, що дозволяє що-
найкраще адаптувати мету захисту
прав індивіда до мінливих соціаль-
них умов і розвитку суспільства.
Цей принцип із необхідністю припу-
скає динамічну (чи еволюційну) ін-
терпретацію, до якої міжнародні суди
зверталися в основному для роз’яс-
нення договірних зобов’язань у сфері
прав людини [15].

Ф. Метчер уважає, що інтерпре-
тація Конвенції 1950 р. передбачає
слідування переважно еволюційному
(динамічному) методу тлумачення,
а не статичному й історичному. Це
означає, що документ треба розумі-
ти в ракурсі розвитку сучасної євро-
пейської демократії, а не так, як де-
кілька десятків років тому, коли він
розроблявся [16, р. 68].

Під історичним способом тлума-
чення в цілому мають на увазі з’я-
сування змісту міжнародного договору
через вивчення історичної обста-
новки і взаємовідносин сторін під час
його укладення з огляду на цілі, яких
вони прагнули досягти. Еволюційне
трактування забезпечує поступовий
розвиток змісту Конвенції 1950 р.
внаслідок змін у житті суспільства.
Інколи правовий підхід Суду щодо
цього може змінюватися за досить
короткий відтинок часу. Яскравим
прикладом може бути інтерпретація
Судом ст. 41 Конвенції («Справедлива
сатисфакція») стосовно права юридич-
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ної особи на компенсацію моральної
шкоди в рішенні по справі «Комінгер-
сол С.А. проти Португалії», в якому
ЄСПЛ не лише підтвердив право
юридичної особи на компенсацію мо-
ральної шкоди, а й розкрив зміст
останньої. Зокрема, він зазначив, що
провадження в національних судах
справи поза межами розумного строку
спричинили для «Комінгерсол С. А.»,
його директорів та акціонерів значні
незручності й невпевненість упро-
довж тривалого часу, навіть якщо це
стосувалося лише ведіння повсякден-
них справ компанії [17, с. 234].

Свого часу суддя Міжнародного
Суду ООН М. Анцилотті вказав, що
робити висновки про справжнє зна-
чення тієї чи тієї статті певної кон-
венції неможливо, доки не буде визна-
чено її цілі й завдання. Тому перш 
ніж розпочати тлумачення норм між-
народного договору, необхідно відпо-
вісти на запитання: якими є його цілі й
завдання. Понад 30 років потому ЄСПЛ
висловив у вже згаданому рішенні по
справі «Вемгофф проти Німеччини»
ідентичну думку. Він зазначив, що
правовстановлювальній міжнародній
угоді необхідно надавати таку інтер-
претацію, яка була би найсприятливі-
шою для досягнення цілей і реалізації
завдань цієї угоди (п. 8) [18, с. 29].

З’ясування об’єкта й цілей міжна-
родного договору як головної мети
його трактування вважає також телео-
логічна школа теорії тлумачення. Вона
виходить із того, що норма міжнарод-
ного права служить певним цілям,
виконує певні функції, а отже, має
бути роз’ясненою в такий спосіб, щоб
забезпечити досягнення цілей і реалі-
зації її функцій. Найбільший вплив
телеологічна школа тлумачення має
у США. На думку окремих представ-

ників цього підходу – функціона-
лістів, інтерпретацією того чи того
договору можна навіть удосконалити
його зміст, якщо необхідно присто-
сувати останній до обставин, що
змінилися. Завдяки телеологічному
трактуванню надається більш роз-
горнута дефініція фундаментальних
прав, аніж це випливає на перший
погляд з норм Конвенції 1950 р. Такі
зміни можна спостерігати в низці
справ. Особливо вони помітні на при-
кладі ст. 8 Конвенції («Право на пова-
гу до приватного та сімейного життя»),
яка містить у собі повагу до житла 
(офісу) не лише фізичної, а й юридич-
ної особи (службові приміщення ком-
панії, агенції тощо) [17, с. 232].

Дж. Фіцморіс в окремій думці по
справі «Голдер проти Сполученого
Королівства» висловився, що «...з обо-
в’язків держав-учасниць вилучаєть-
ся все, що не «визначено» в Конвенції;
... та поставмо запитання: чи може
право, яке навіть не згадане, вказане
або перелічене, а тільки що найбіль-
ше припускається, розглядатись як
таке, що отримало «визначення» в
Конвенції в будь-якому сенсі...? Я вва-
жаю, що ні; і в цьому питанні я цілком
згоден із думкою мого колеги судді
Фердросса» [11, с. 65–66]. Своєю
чергою, А. Фердросс в особливій
думці, висловленій у рішенні по згада-
ній вище справі, вказав, що положен-
ня Конвенції, які стосуються прав і
свобод, нею гарантованих, є одночас-
но й межами юрисдикції Суду. Тому
норми Конвенції, що регулюють такі
спори, не повинні тлумачитися роз-
ширювально. Ось чому на цій підставі
він не вважає можливим за допомо-
ги тлумачення розширювати рамки
чітко окреслених прав і свобод [11,
с. 50].
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Кононенко В. П. Особливості інтерпретації Європейської конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод 1950 р. як правозахисного договору

Працю присвячено дослідженню особливостей інтерпретації Європейської
конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Європейський
суд з прав людини надав перевагу такому її тлумаченню, яке є найбільш сприят-
ливим для досягнення цілей і реалізації завдань цієї угоди, що обґрунтовується
особливою природою міжнародних правозахисних договорів.

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, тлумачення, Європейська
конвенція.

Кононенко В. П. Особенности интерпретации Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод 1950 г. как правозащитного договора

Работа посвящена исследованию особенностей интерпретации Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Европейский суд по
правам человека предоставил преимущество такому толкованию, которое являет-
ся наиболее благоприятным для достижения ее целей и реализации задач. Это
обосновано особой природой правозащитных договоров.

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, толкование, Европей-
ская конвенция.

Kononenko V. Features of interpretation of the European Convention on Human
Rights and Fundamental Freedoms of 1950. as remedial contracts.

Work is devoted research of features of interpretation of the European Convention
on Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950. The European Court of Human
Rights has given advantage to such interpretation which is optimum for achievement of
its purposes. It is proved by the special nature of remedial contracts.

Key words: European Court of Human Rights, interpretation, European Con-
vention.


