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Виконання рішень національних судів:
принципи Європейського суду 

з прав людини

26 січня 2012 р. Парламентською
асамблеєю Ради Європи було при-
йнято Резолюцію 1862 (2012) «Функціо-
нування демократичних інститутів в
Україні» в якій йдеться, що «…існую-
чі хиби є наслідком системних 
проблем судової системи України.
Ці проблеми не є чимось новим і вже
давно викликають занепокоєння асамб-
леї… Асамблея звертає увагу, що
декілька важливих зобов’язань, взя-

тих на себе Україною при вступі до
Ради Європи в 1995 році, тобто 17 ро-
ків тому, досі не було виконано» [1].
«Більше ніж половина рішень, вине-
сених Європейським судом з прав
людини у справах проти України,
стосуються питання тривалого неви-
конання остаточних судових рішень,
відповідальність за які несуть органи
влади України…ця проблема постій-
но нагадує про себе, породжуючи
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порушення Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод 
(далі – Конвенція), які найчастіше
виявляє Суд у справах проти Украї-
ни», зазначає Європейський суд з прав
людини (далі – Суд) [2]. На необхід-
ність вирішення цього питання неодно-
разово звертається увага протягом де-
кількох років поспіль і Комітетом міні-
стрів Ради Європи. Приклади тому –
Проміжна резолюція [CM/ResDH(2008)1]
Комітету міністрів Ради Європи від 
6 березня 2008 р. щодо виконання
рішень Європейського суду з прав
людини у 232 справах проти України,
які стосуються невиконання або сут-
тєвих затримок у виконанні остаточ-
них рішень національних судів, вине-
сених проти держави та підпорядко-
ваних їй суб’єктів, а також відсутності
ефективного засобу юридичного за-
хисту [3], рішення Комітету міністрів
Ради Європи від 8 червня 2009 р. щодо
300 справ, які стосуються невиконан-
ня або суттєвих затримок у виконанні
органами державної влади або дер-
жавними підприємствами остаточних
судових рішень [4] та ін.

Суд належним чином врахував по-
зицію Комітету міністрів, який визнав,
що невиконання рішень національних
судових органів є в Україні структур-
ною проблемою, яка залишається
невирішеною, та дійшов висновку,
що ці порушення … є наслідком недо-
ліків регуляторної та адміністративної
практики органів влади держави з
виконання рішень національних судів,
за які вони несуть відповідальність.
Цю ситуацію було кваліфіковано як таку,
що є результатом практики, несумісної
з положеннями Конвенції. Про систем-
ний характер зазначених проблем
також свідчить той факт, що на цей
час у Суді очікують розгляду понад
1500 заяв проти України, які повністю
або частково стосуються зазначеної
проблеми. При цьому кількість таких
заяв постійно зростає.

З метою забезпечення ефективно-
го виконання рішень, постановлених

Судом у таких справах проти України,
він застосував процедуру «пілотного»
рішення,яка дає йому змогу чітко вказа-
ти у такому рішенні на існування струк-
турних проблем, які лежать в основі
порушень, а також на конкретні засоби
чи заходи, за допомоги яких держава-
відповідач має виправити ситуацію.

Так, Європейський суд з прав лю-
дини «…постановив, що зазначені
вище порушення є наслідком несуміс-
ної з положеннями Конвенції практи-
ки, яка полягає в систематичному
невиконанні державою-відповідачкою
рішень національних судів, за вико-
нання яких вона несе відповідальність
і у зв’язку з якими сторони, права яких
порушено, не мають ефективних за-
собів юридичного захисту. Крім того,
держава-відповідачка повинна невід-
кладно – не пізніше ніж упродовж
одного року від дати, на яку це рішен-
ня набуває статусу остаточного відпо-
відно до п. 2 ст. 44 Конвенції,– запро-
вадити ефективний засіб юридичного
захисту або комплекс таких засобів
юридичного захисту, спроможних
забезпечити адекватне й достатнє від-
шкодування за невиконання або за-
тримки у виконанні рішень національ-
них судів відповідно до принципів,
установлених практикою Європей-
ського суду з прав людини» (рішення
у справі «Юрій Миколайович Іванов
проти України»).

У вітчизняній юридичній науці
зазначене вище питання не знайшло
розв’язання. Праці вітчизняних і за-
кордонних учених було здебільшого
присвячено поняттю юридичного захи-
сту, загальній теорії ефективності пра-
вового регулювання (праці В. Козлова
[5], П. Рабіновича [6] та ін.). Поодиноко
ці питання іноді ставились у галузевій
літературі (праці І. Петрухіна [7], З. Ро-
мовської [8] та ін.).

Викладене свідчить про актуаль-
ність і необхідність дослідження прин-
ципів виконання рішень національ-
них судів, установлених практикою
Суду.
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Мета цієї статті полягає у виявлен-
ні в практиці Європейського суду з
прав людини принципів виконання
рішень національних судів.

Відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції 
«Кожен має право на … розгляд 
його справи упродовж розумного
строку... судом, ..., який вирішить спір
щодо його прав та обов’язків цивіль-
ного характеру…». Згідно зі ст. 1 Пер-
шого протоколу до Конвенції «Кожна
фізична або юридична особа має
право мирно володіти своїм майном.
Ніхто не може бути позбавлений
своєї власності інакше як в інтересах
суспільства і на умовах, передбачених
законом і загальними принципами
міжнародного права».

При цьому в пілотному рішенні
«Юрій Миколайович Іванов проти
України» уряд доводив, що п. 1 ст. 6
Конвенції не є застосовним ratione
materiae до провадження у справі 
про компенсацію за військову форму,
яку заявник був зобов’язаний носити
під час виконання ним своїх службо-
вих обов’язків. На думку уряду, при-
значення такої компенсації мало пуб-
лічно-правовий характер і не визнача-
ло прав та обов’язків приватноправо-
вого характеру. Посилаючись на такі
самі аргументи, уряд стверджував, що
не було ніякого втручання у право
заявника на мирне володіння своїм
майном у значенні ст. 1 Першого про-
токолу у зв’язку з рішенням суду від
22 серпня 2001 р. Уряд також доводив,
що заявник не вичерпав національних
засобів юридичного захисту і не має
статусу жертви у зв’язку зі своїми
скаргами на невиконання рішення від
29 липня 2003 р., оскільки не подав до
виконавчої служби виконавчого листа
для відкриття виконавчого прова-
дження за зазначеним рішенням.Уряд
заявляв, що держава не несе відпові-
дальності за виконання зазначеного
рішення. Тому уряд просив Суд оголо-
сити заяву неприйнятною.

Заявник з цим не погоджувався.
Зокрема, він стверджував, що п. 1 ст. 6

Конвенції та ст. 1 Першого прото-
колу застосовні в його справі, оскіль-
ки він звільнився з лав Збройних Сил,
а рішення від 22 серпня 2001 р. має
приватноправовий характер. Він та-
кож доводив, що не мав змоги іні-
ціювати виконавче провадження за
рішенням від 29 липня 2003 р., оскіль-
ки органи влади не надали йому вико-
навчого листа для виконання цього
рішення.

Суд зауважив, що він уже вста-
новив в аналогічних справах проти
України («Войтенко проти України»
(Voytenko v. Ukraine) від 29 червня
2004 р. [9], «Перетятко проти України»
(Peretyatko v. Ukraine) від 27 листо-
пада 2008 р. [10]), що п. 1 ст. 6 Кон-
венції та ст. 1 Першого протоколу
застосовні у справах, дотичних до
вимог компенсації за військову фор-
му, оскільки в таких справах йдеться
про право на компенсацію за військо-
ву форму, а не – як вважає Уряд – 
про право власності на військову
форму; що на час подій у тих спра-
вах заявники вже звільнилися з дер-
жавної служби і мали можливість
звернутися до суду згідно з національ-
ним законодавством; і що заборгова-
ність за судовим рішенням становить
майно (possession) для цілей ст. 1 
Першого протоколу. Крім того, Суд
зазначив, що цей принцип є одним із
основних принципів, які він установив
у своїй практиці вирішення такого
питання і яким мають відповідати
загальні заходи, що потребуються в
Україні для усунення проблеми неви-
конання рішень національних судів.

Від особи, яка домоглася винесен-
ня остаточного судового рішення проти
держави, не можна вимагати ініцію-
вання окремого провадження з його
примусового виконання (рішення у спра-
ві «Метаксас проти Греції» (Metaxas v.
Greece) від 27 травня 2004 р. [11] та у
справі «Лізанец проти України» (Li-
zanets v. Ukraine) від 31 травня 2007 р.
[12]. У таких справах відповідний дер-
жавний орган, який було належним
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чином поінформовано про таке судо-
ве рішення, повинен ужити усіх не-
обхідних заходів для його дотримання
або передати його іншому компетент-
ному органу для виконання.

В рішенні у справі «Горнсбі проти
Греції» (Hornsby v. Greece) від 19 бе-
резня 1997 р. [13] Суд зазначив,що право
на суд, захищене ст. 6, було б ілю-
зорним, якби національна правова
система Високої Договірної Сторони
дозволяла, щоб остаточне, обов’яз-
кове для виконання судове рішення
залишалося невиконаним на шкоду
будь-якій зі сторін. Ефективний доступ
до суду означає право на виконання
судового рішення без невиправданих
затримок (рішення у справі «Іммобі-
льяре Саффі проти Італії» (Immobi-
liare Saffi v. Italy) [14]). У такому са-
мому контексті відсутність у заявника
можливості домогтися виконання су-
дового рішення, винесеного на його
користь, становить втручання у право
на мирне володіння майном, як це
передбачено першим реченням п. 1 
ст. 1 Першого протоколу (рішення у
справі «Войтенко проти України»
(Voytenko v. Ukraine) від 29 червня
2004 р. [15]).

Відповідно необґрунтовано трива-
ла затримка у виконанні обов’язкового
для виконання судового рішення може
становити порушення Конвенції. При
цьому в рішенні у справі «Райлян
проти Росії» (Raylyan v. Russia) від 
15 лютого 2007 р. [16] Суд зазначив,
що обґрунтованість такої затримки
має оцінюватися з урахуванням, зо-
крема, складності виконавчого прова-
дження, поведінки самого заявника та
компетентних органів, а також суми і
характеру присудженого судом від-
шкодування. Оцінюючи обґрунтова-
ність затримки у виконанні судового
рішення, слід належним чином ураху-
вав той факт, що затримку, яка ста-
новила один рік і чотири місяці, у
виплаті грошової компенсації, при-
значеної судовим рішенням, винесеним
проти державного органу, Суд визнав

надмірною (рішення у справі «Зубко
та інші проти України» (Zubko and
Others v. Ukraine) [17]).

В рішеннях у справі «Ромашов
проти України» (Romashov v. Ukraine)
від 27 липня 2004 р. [18]; у справі
«Дубенко проти України» (Dubenko v.
Ukraine) від 11 січня 2005 р. [19];
у справі «Козачек проти України»
(Kozachek v. Ukraine) від 7 грудня 2006 р.
[20] Суд також наголосив, що саме на
державу покладено обов’язок дбати
про те, щоб остаточні рішення, вине-
сені проти її органів, установ чи під-
приємств, які перебувають у держав-
ній власності або контролюються
державою, виконувалися відповідно
до зазначених вище вимог Конвенції.
Держава не може виправдовувати
нестачею коштів невиконання судо-
вих рішень, винесених проти неї або
проти установ чи підприємств, які
перебувають у державній власності
або контролюються державою (рі-
шення у справі «Шмалько проти Украї-
ни» (Shmalko v. Ukraine), від 20 липня
2004 р. [21]). Держава несе відпові-
дальність за виконання остаточних рі-
шень, якщо чинники, які затримують
чи перешкоджають їх повному і вчас-
ному виконанню, перебувають у межах
контролю органів влади (рішення у
справі «Сокур проти України» (Sokur
v. Ukraine) від 26 квітня 2005 р. [22],
і у справі «Крищук проти України» 
(Kryshchuk v. Ukraine) від 19 лютого
2009 р. [23]).

Зазначені принципи було застосо-
вано Європейським судом з прав
людини у пілотній справі «Юрій Ми-
колайович Іванов проти України».
Так, Суд зауважив, що в цій справі
рішення військового суду Черкасько-
го гарнізону від 22 серпня 2001 р.
досі не було виконано в повному обся-
зі та що затримка у виконанні рішення
становила близько семи років і десяти
місяців. Рішення Ленінського районно-
го суду від 29 липня 2003 р. залишає-
ться невиконаним вже протягом близь-
ко п’яти років і одинадцяти місяців.
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Доводи уряду не містять будь-яких
пояснень щодо таких значних затри-
мок у виконанні судових рішень, вине-
сених на користь заявника. Суд зазна-
чає, що ці затримки спричинено поєд-
нанням певних чинників, таких, як брак
бюджетних коштів, бездіяльність із
боку державних виконавців та недоліки
в національному законодавстві, уна-
слідок чого заявник не мав можливо-
сті домогтися виконання судових
рішень у ситуації, коли в бюджеті не
було передбачено коштів на такі цілі.
Суд уважає, що ці чинники не були
поза межами контролю органів влади,
а отже, визнає повну відповідальність
держави за ситуацію, що склалася.

До того ж Суд підкреслив, що у
справах, які зачіпали питання, подібні
до тих, що порушуються у цій справі,
він у багатьох випадках визнавав
наявність порушення п. 1 ст. 6 Кон-
венції та ст. 1 Першого протоколу
(рішення у справі «Сінко проти Ук-
раїни» (Sinko v. Ukraine) від 1 червня
2006 р. [24]). У справі немає жодного
аргументу, який міг би спонукати Суд
дійти іншого висновку. Тож Суд ви-
знав, що мало місце порушення п. 1 
ст. 6 Конвенції та ст. 1 Першого про-
токолу у зв’язку з тривалим невико-

нанням рішення військового суду
Черкаського гарнізону від 22 серпня
2001 р. і рішення Ленінського район-
ного суду від 29 липня 2003 р.

Проведений вище аналіз практики
Європейського суду з прав людини дозво-
лив виявити такі основні принципи
виконання рішень національних судів:

1) принцип виконання остаточно-
го, обов’язкового для виконання судо-
вого рішення;

2) принцип виконання судового рі-
шення без невиправданих затримок;

3) принцип ужиття відповідним
державним органом, який було на-
лежним чином поінформовано про
остаточне судове рішення проти дер-
жави, всіх необхідних заходів для
його дотримання або передання його
іншому компетентному органу для
виконання;

4) принцип не вимагання від осо-
би, яка домоглася винесення остаточ-
ного судового рішення проти держави,
ініціювання окремого провадження з
його примусового виконання;

5) принцип виконання державою
остаточних рішень, винесених проти її
органів, установ чи підприємств, які
перебувають у державній власності
або контролюються державою.
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Статтю присвячено виявленню у практиці Європейського суду з прав людини
принципів виконання рішень національних судів.
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Deshko L., Mazur Yu. Implementation of the national court decisions: the principles
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The article deals with the identifying in the practice of the European Court of
Human Rights the Principles of Implementation of the national court decisions.
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