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Пмжзрзвлі жмбмв'яжалля гдоеавз 
як кардгмоія і як лаукмва номбйдка 
лайдезрь гм лаибійьх лдомжомбйдлзт, 
віграк, нмв'яжала ж лаибійьхмю кійькі-
прю дкніозфлм лд нігрвдогедлзт рдж і 
взплмвків. Акруайьліпрь номгмведлля 
взвфдлля уьмгм нзралля кає лдабз-
якзи ноакрзфлзи ілрдодп в кмлрдкпрі 
пугмвмї ноакрзкз, жмкодка, лдмбтіглм-
прі жабджндфдлля нмпйігмвлмпрі (єглм-
прі) ноакрзкз Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз ж вігнмвіглзт нзраль. 

Сйіг нігкодпйзрз, цм в Укоаїлі 
гмпйігедлля «нмжзрзвлзт жмбмв'я-
жаль» гдоеавз в кмлрдкпрі жатзпру 
ноав йюгзлз омбйярь йзхд ндохі 
комкз. Сдодг лаибійьх ґоулрмвлзт 
лаукмвзт ноауь у уьмку ланоякі лд-

мбтіглм лажварз ноауі Г.Хозпрмвмї [1; 
2; 3] ра С. Шдвфука [4; 5]. 

Мдрмю уієї праррі є алайіж пурлмп-
рі нмжзрзвлзт жмбмв'яжаль гдоеавз в 
кмлрдкпрі жабджндфдлля гдоеавмю 
ноав йюгзлз, лджайделм віг їт пноя-
кувалля. 

Помбйдка нмжзрзвлзт жмбмв'яжаль 
гдоеавз кіпрзрь фзкайм нмхзодлзт 
рдж, які ла пьмгмглі пкйаглм ніггаюрь-
пя ндодвіоуі. Рмжгйялдкм мплмвлі ж 
лзт. 

1. Чз прмпуюрьпя нмжзрзвлі жмбм-
в'яжалля йзхд пмуіайьлзт ноав? Япк-
оавзк нозкйагмк тзблмгм нмгйягу є 
кардоіай ж алгймкмвлмї вдопії длузк-
ймндгії «Вікіндгії» ж уьмгм нзралля: 
«Пмжзрзвлі жмбмв'яжалля в гайужі ноав 



Публiчне право № 2 (26) (2017)   
 

 

 

 

 

 

 

246  

йюгзлз мжлафаюрь жмбмв'яжалля гдо-
еавз боарз уфапрь у гіяйьлмпрі цмгм 
жабджндфдлля дсдкрзвлмгм жгіиплдлля 
мплмвлзт ноав, ла вігкілу віг кйапзф-
лмгм лдгарзвлмгм жмбмв'яжалля номпрм 
урозкуварзпя віг нмоухдль ноав йю-
гзлз. Кйапзфлі ноава йюгзлз, ракі як 
ноавм ла езрря абм пвмбмгу взоаедл-
ля гукмк, псмокуйьмвалі абм омжукі-
юрьпя як жабмомла гйя гдоеавз гіярз 
пнмпмбмк, якзи бз нмоухзв уі ноава. 
Такзк фзлмк, вмлз каюрь ла уважі 
жмбмв'яжалля гйя гдоеавз лд вбзварз, 
абм жмбмв'яжалля гйя гдоеавз лд ввм-
гзрз удлжуоу гйя нодпз. Суфаплі абм 
пмуіайьлі ноава, ж ілхмгм бмку, каюрь 
ла уважі жмбмв'яжалля гйя гдоеавз 
прарз акрзвлмю, ланозкйаг, гйя жа-
бджндфдлля ноав гомкагял ла мпвіру 
абм жаилярмпрі хйятмк бугівлзурва 
хкій і нігрозккз жгмомвмї дкмлмкікз. 
Такі пмуіайьлі ноава, як ноавзйм, 
бійьх ваекм одайіжуварз ла ноакрз-
уі...» [6]. З лавдгдлмгм кмела жомжукі-
рз, нозлаиклі, цм в гдоеавз, ж мглмгм 
бмку, є «нмжзрзвлі жмбмв'яжалля» і, ж 
ілхмгм бмку, є «кйапзфлі лдгарзвлі 
жмбмв'яжалля». Пм–гоугд, пмуіайьлі 
ноава «взкагаюрь» нмжзрзвлзт жмбм-
в'яжаль, рмбрм лдмбтіглмпрі гйя гдо-
еавз «прарз акрзвлмю», тмфа ліфмгм 
нмгіблмгм цмгм «кйапзфлзт» ноав лд 
вігжлафаєрьпя. Йгдрьпя ном гзпкуоп 
омжукілля «нмжзрзвлзт жмбмв'яжаль», 
їтльмгм нозжлафдлля ра, жодхрмю, ом-
жукілля ноав йюгзлз. 

Взпймвйюєкм рмфку жмоу, цм ра-
кзи нігтіг лд нігкоінйюєрьпя гмпрар-
лікз аогукдлракз. 

Піпйя Доугмї пвірмвмї віилз, ла-
нозкйаг, у Снмйуфдлмку Кмомйівпрві  
нмжзрзвлі жмбмв'яжалля гдоеавз гйя 
жабджндфдлля гмбомбуру йюгди жлатм-
гзйзпя в оупйі нмйірзкз гдоеавз пм-
уіайьлмї гдоеавз (жагайьлмгм гмбом-
буру) і лд пнозикайзпя в кдеат гзп-
куопу ноав йюгзлз. Такзи нігтіг буйм 
нігрвдогедлм і в Кмлвдлуії ном жатзпр 
ноав йюгзлз ра мплмвмнмймелзт пвм-
бмг 1950 о. (гайі – ЄКПЛ), яка в ндо-
взлліи одгакуії акудлрувайа увагу ла 
гомкагялпькзт і нмйірзфлзт ноават. 
Цди нігтіг ндодгбафав, жмкодка, упра-
йдлу нмжзуію, цм гомкагялпькі і нмйі-

рзфлі ноава є жмбмв'яжаллякз «уроз-
калля віг ндвлзт гіи», прозкуюфз 
гдоеаву віг вроуфалля гм ілгзвігуа-
йьлзт пвмбмг, лд лакйагаюфз ноз 
уьмку ла лдї нмжзрзвлзт жмбмв'яжаль. 
Вваеаймпя ракме, цм гомкагялпькі і 
нмйірзфлі ноава вваеаюрьпя бійьх 
нозгарлзкз гйя пугмвмгм жатзпру. В 
ракзи пнмпіб номвмгзйапя емопрка 
кдеа кіе лдгарзвлзкз і нмжзрзвлзкз 
жмбмв'яжаллякз гдоеавз ра, вігнмвіг-
лм, гдкаокауія кіе гомкагялпькзкз і 
нмйірзфлзкз ноавакз, ж мглмгм бмку, 
ра пмуіайьлм–дкмлмкіфлзкз ноавакз, 
ж ілхмгм бмку [7].  

Оглак, пзруауія жкілзйапя ніпйя 
птвайдлля Акру ном ноава йюгзлз 
1998 о. в Снмйуфдлмку Кмомйівпрві, 
вігкмйз пугз прайз бджнмпдодгльм 
жапрмпмвуварз ЄКПЛ. У 2005 о. у 
пноаві «Агак і Лікбудйа номрз Ддо-
еавлмгм пдкодраоя кіліпрдопрва влур-
оіхліт пноав» (оіхдлля Пайарз ймо-
гів 3 йзпрмнага 2005 о.) жкіла алгйіи-
пькмгм родлгу номявзйапя пнмвла в 
уьмку нзраллі. Дм Пайарз ймогів (ла 
рми фап – взца пугмва ілпралуія) жвд-
олуйзпя мпмбз, які нозбуйз гм Вдйз-
кмї Бозралії, хукаюфз нозруйку і 
якзк буйм вігкмвйдлм у нігрозкуі ж 
бмку гдоеавлмгм пдкодраоя кіліпрдоп-
рва влуроіхліт пноав. Вігкмва віг 
нігрозккз нозжвдйа гм озжзку нмжба-
вйдлля їт кмейзвмпрди цмгм лмфівйі 
ра таофувалля. Вігнмвігаф, Ддоеавлзи 
пдкодрао вкажалмгм кіліпрдопрва, віг-
кмвзвпя лагарз нігрозкку вігнмвіглм 
гм праррі 55 жакмлу ном гомкагялпрвм, 
іккігоауію ра лагалля нозруйку 
2002 омку (гайі «Закмл») цмгм омж-
кіцдлля ракзт мпіб. Ваейзвм жавва-
езрз, цм жаявлзкз ла фап омжгйягу їт 
жаявз ном нозруймк буйз нмжбавйдлі 
кмейзвмпрі йдгайьлм ноауюварз. Су-
гмві ймогз вкажайз в оіхдллі, цм жйз-
глі, емопркі нмгмглі укмвз, а ракме 
нмгалзи прал мглмгм іж жаявлзків в 
укмват лмфівйі в пувмозт укмват ноз-
жвдйм бз гм лдкзлуфзт нпзтмймгіфлзт 
лапйігків. Заявлзк, як і оаліхд, бугу-
фз нмжбавйдлзк гату і їеі, жкухдлзи 
бугд рзлярзпя лавкмйм Лмлгмла, цм 
муілюєрьпя як «лдйюгпькд абм ракд, 
цм нозлзеує йюгпьку гігліпрь, нмвм-
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гедлля» (прарря 3 ЄКПЛ). Сугмві 
ймогз вігкзлуйз аогукдлр ілхмї прм-
омлз, кмвйяв, «якцм віл уд жомбзрь, 
рм впі вмймуюгз ла вуйзуят пуфаплмї 
Вдйзкмбозралії жомбйярь уд ракме», 
ра утвайзйз – мпмбз, які хукаюрь 
нозруйку, «кмеурь мрозкарз нігроз-
кку вігнмвіглм гм праррі 55 Закмлу, 
якцм вмлз кмеурь гмвдпрз, цм лджга-
рліпрь жабджндфзрз нігрозкку ніггапрь 
їт одайьлмку озжзку біглмпрі» [8]. 
Злафзкіпрь уієї пноавз нмйягає у вз-
жлаллі ж бмку Пайарз ймогів Вдйзкмб-
озралії рмгм, цм лджгарліпрь гдоеавз 
жабджндфзрз пмуіайьлу нігрозкку, яка 
ніггає ілгзвіга гм одайьлмгм озжзку 
прарз жлдгмйдлзк жа ндвлзт мбправзл 
є «лдйюгпькзк і нозлзеуюфзк гіг-
ліпрь нмвмгедлляк», а, мред, нмоухує 
праррю 3 ЄКПЛ. 

Цди нозкйаг є уікавзк у рмку 
нйалі, як гомкагялпькі і нмйірзфлі 
ноава кмеурь бурз взкмозпралі в якм-
прі мплмвз гйя нодг'явйдлля нодрдлжії 
гйя жабджндфдлля гмрозкалля пмуіа-
йьлзт ноав. Пайара ймогів мглмгмймп-
лм впралмвзйа – гйя рмгм, цмб улзк-
лурз нмоухдлля праррі 3 ЄКПЛ, Ддо-
еавлзи пдкодрао був жмбмв'яжалзи 
лагарз нігрозкку – рмбрм ла гдоеаву 
буйм нмкйагдлм нмжзрзвлд жмбмв'я-
жалля гйя жатзпру праррі 3 ЄКПЛ. 

2. Чз жабджндфдлі нмжзрзвлі жмбм-
в'яжалля гдоеавз юозгзфлзкз гаоал-
ріякз, ндодгмвпік пугмк – рак пакм, 
як і лдгарзвлі?  

Вігнмвігь бугд вмфдвзгь пкйаг-
ліхмю жа нмндодглі. Ммейзвмю є 
пзруауія, кмйз в псдоі пмуіайьлзт 
ноав кає кіпуд жандодфдлля ндвлзт 
нмжзрзвлзт жмбмв'яжаль гдоеавз, 
мпмбйзвм цмгм їт жабджндфдлля жапм-
бакз пугмвмгм жатзпру – якцм ракд 
жапрдодедлля жакоінйдлм в Кмлпрз-
рууії. Так, ланозкйаг, у праррі 45 
Кмлпрзрууії Іойалгії 1937 о. жажлафд-
лм, цм «нозлузнз пмуіайьлмї нмйірз-
кз, упралмвйдлі в уіи праррі, нозжла-
фдлі бурз жагайьлзк кдоівлзурвмк 
гйя Паойакдлру. Запрмпувалля узт 
нозлузнів ніг фап омжомбкз жакмлів є 
пноавмю взкйюфлм Паойакдлру і лд 
нігйягає кмкндрдлуії емглмгм ж пугів 
жгіглм ж бугь–якзк нознзпмк Кмл-

прзрууії». Угмоцзла ніхйа ілхзк 
хйятмк, айд в уьмку е ланоякі – 
Оплмвлзи жакмл 2011 о. жабмомлзв 
Кмлпрзрууіилмку пугу омжгйягарз ла 
нодгкдр кмлпрзрууіилмпрі жакмлз, 
мкоік рзт, які прмпуюрьпя гдякзт 
кйапзфлзт ноав. Ілхзкз пймвакз, 
нмжзрзвлі жмбмв'яжалля гдоеавз у 
псдоі пмуіайьлзт ноав «взвдгдлі» жа 
кдеі пугмвмгм кмлромйю ла нодгкдр 
кмлпрзрууіилмпрі.  

Такі нігтмгз є вкоаи оігкіплзкз, 
мглак, і в уьмку взнагку оіф лд игд 
ном жагаймк нмжзрзвлі жмбмв'яжалля 
гдоеавз, а йзхд ном її кмкндрдлуію 
цмгм омжнмгійу кмкндрдлуії кіе «гі-
йкакз вйагз». Сноавгі, лдоігкм рм-
фарьпя гзпкупії ж нозвмгу рмгм, ла 
кмгм (нмйірзфлі вйапрі фз пуг) нмкйа-
гаєрьпя нмжзрзвлзи мбмв'яжмк віг 
ікдлі гдоеавз і, нм–пурі, уди пніо є 
нмхукмк байалпу кіе гійкакз вйагз.  

Окоік рмгм, нмжзрзвлі жмбмв'я-
жалля гдоеавз пмуіайьлмгм пнояку-
валля правйярьпя ніг пуклів ж мгйягу 
ла їт кмейзвіпрь бурз в кдеат нодг-
кдру пугмвмї юозпгзкуії жваеаюфз ла 
лдфіркіпрь їт смокуйюваль у взгйягі 
уійди абм нозлузнів. Оглак, лапноа-
вгі, нозлузнз ноава і в ілхзт ла-
ноякат лдоігкм ракме лд вігжлафа-
юрьпя фіркіпрю, првмоююфз нмйд гйя 
пугмвмї ноавмрвмофмпрі. Нанозкйаг, 
смокуйювалля «літрм лд кмед бурз 
нмжбавйдлзи езрря» (птмеі смоку-
йювалля в рдкпрі Кмлпрзрууії Укоаї-
лз і в рдкпрі ЄКПЛ), як ланмвлдлля 
«ноава ла езрря», лд номявйяє лзжкз 
кмлкодрзжмвалзт пурліплзт мжлак і 
уійкмк лд омжкозває жкіпру нмжзрзв-
лзт жмбмв'яжаль гдоеавз. Йгдрьпя і 
ном вігнмвіглд жакмлмгавпрвм, і ном 
ноякі жатмгз жатзпру сіжзфлмї мпмбз 
і гмймвлд – ном лдмбтігліпрь номвд-
гдлля лджайделмгм і лдундодгедлмгм 
мсіуіилмгм омжпйігувалля, якд б віг-
нмвігайм кілікайьлзк пралгаорак 
дсдкрзвлмпрі. Такі «бійьх омжгмолу-
рі» взкмгз взнйзваюрь уед ж пугмвмї 
ноакрзкз Євомндипькмгм пугу ж ноав 
йюгзлз (гайі – ЄСПЛ). 

3. Чз є нмжзрзвлі жмбмв'яжалля 
гдкаокуюфмю кдедю кіе пмуіайьлз-
кз ноавакз, ж мглмгм бмку, і гомка-
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гялпькзкз и нмйірзфлзкз ноавакз, ж 
ілхмгм бмку? 

Пдодгмвпік пйіг нігкодпйзрз, цм 
пака ігдя омжкдеувалля ноав йюгзлз 
ла гоунз (взгз, «нмкмйілля») є ілрд-
йдкруайьлмю кмлпроукуією, яка багарм 
в фмку лд нігрвдогеуєрьпя дкніозфлм 
і ймгіфлм. Взцд лакз вед буйм ном-
гдкмлпромвалм жв'яжмк ноава ла пмуіа-
йьлу нігрозкку ж кмейзвзк нмоу-
хдлляк праррі 3 ЄКПЛ в апндкрі «лд-
йюгпькмгм і ракмгм, цм нозлзеує гіг-
ліпрь» нмвмгедлля. Оуди жв'яжмк вм-
фдвзгь є бійьх хзомкзк: ланозкйаг, 
ноавм ла ноаую є ліфзк ілхзк як 
пндуіайіжмвалзк номявмк пвмбмгз 
йюгзлз. Навнакз, якцм прарз ла нм-
жзуію взжлалля єглмпрі впіт гоун ноав 
йюгзлз (пмуіайьлзт і рак жвалзт 
«кйапзфлзт»), рм уд нозжвдгд гм вз-
плмвку, цм впі ноава, лджайделм віг їт 
нозомгз, кмеурь нозжвдпрз гм нмкйа-
гдлля ла гдоеаву лд йзхд лдгарзв-
лзт, а ракме і нмжзрзвлзт жмбмв'я-
жаль. Як нігкірзйа Салгоа Фоігкдл 
(Sandra Fredman), лавірь ноавм ла 
пноавдгйзвзи пугмвзи омжгйяг (квіл-
рдпдлуія гомкагялпькзт ноав) взкагає 
віг гдоеавз жабджндфзрз агдкварлу 
пугмву пзпрдку. Тмку, ла її гукку, 
бійьх кмозплм жмпдодгзрзпя ла таоак-
рдоі жмбмв'яжалля, нмомгедлмгм оіж-
лзкз ноавакз, ліе ла пномбі гзпрал-
уіюварз їт мглд віг мглмгм. Як гомка-
гялпькі ра нмйірзфлі ноава, рак і пмуі-
айьлі ноава нозжвмгярь гм ракзт жм-
бмв'яжаль: 1) ндохзи мбмв'яжмк – 
гдоеава лд нмвзлла вроуфарзпя гм 
ілгзвігуайьлзт пвмбмг; 2) гоугзи 
мбмв'яжмк – гдоеава нмвзлла жатзца-
рз йюгди віг ілхзт мпіб; 3) родріи 
мбмв'яжмк – пнозярз абм лагаварз 
нігрозкку гйя сіжзфлзт мпіб. Так, 
ланозкйаг, прарря 2 ЄКПЛ (ноавм ла 
езрря) жмбмв'яжує гдоеаву ла бійьхд, 
ліе йзхд урозкуварзпя віг гіяйьлмп-
рі, яка пвавійьлм нмжбавйяє йюгди 
езрря, вмла ракме лакйагає ла лдї 
мбмв'яжмк ввдпрз в гію дсдкрзвлі нм-
ймедлля козкілайьлмгм жакмлмгавпр-
ва гйя жанмбігалля вфзлдлля жймфзлів 
номрз мпмбз. Оглак, прарря 3 Кмлвдл-
уії кмед лакйагарз цд мглд жмбмв'я-
жалля ла нубйіфлі вйапрі – везрз жа-

тмгів цмгм жатзпру мпмбз, фзє езрря 
жлатмгзрьпя в лдбджндуі віг жймфзл-
лзт нмпягаль. Такд рйукафдлля праррі 
3 Кмлвдлуії гмвмозрь ном нмжзрзвлі 
жмбмв'яжалля в гоугмку і родрьмку 
взнагку [7]. 

Віграк, пйіг взжларз, жгіиплдлля 
впіт гоун ноав йюгзлз жайдезрь віг 
ілпрзрууіилзт гаоалріи – ноава ла 
гмпрун гм пноавдгйзвмгм пугу абм е 
ноава ла дсдкрзвлзи ноавмвзи жапіб 
– првмодлля якзт нмродбує могаліжа-
уіилмї гіяйьлмпрі акрзвлмгм таоакрд-
оу, рмбрм жгіиплдлля «нмжзрзвлзт 
жмбмв'яжаль». Звіплм, нігрозкалля узт 
ілпрзрууіилзт пзпрдк взкагає і гіяйь-
лмпрі, і взгійдлля сілалпмвзт кмхрів. 

ЄСПЛ нмпрунмвм взомбзв гмкр-
озлу нмжзрзвлзт жмбмв'яжаль гдоеа-
вз. Згіглм лдї ндохмю таоакрдозпрз-
кмю нмжзрзвлзт жмбмв'яжаль гдоеавз 
є птвайдлля лдмбтіглзт жатмгів, які ла 
ноакрзуі взкагаюрьпя віг лауімлайь-
лзт нубйіфлзт вйапрди гйя жатзпру 
ноава, рмфліхд везвалля лдмбтіглзт 
жатмгів гйя жатзпру ноава, жмкодка, 
птвайзрз омжуклі і вігнмвіглі жатмгз ж 
кдрмю жатзпру ноав ілгзвігів. Такі 
жатмгз кмеурь бурз ноавмвзкз, кмйз 
гдоеава впралмвйює юозгзфлі палкуії 
гйя сіжзфлзт мпіб, які нмоухуюрь 
ноава йюгзлз, мглак, вмлз кмеурь 
пкйагарзпя і ж ноакрзфлзт жатмгів. 
Пдодхкмга як сакр кмед нмоухуварз 
ноава йюгзлз, впралмвйдлі Кмлвдлуі-
єю, рак пакм як і юозгзфла ндодхкмга 
(ланозкйаг, лдводгуйювалля ндвлмгм 
нзралля). Упулдлля ракзт ндодхкмг 
взкагає жгіиплдлля гдоеавмю нмжзрз-
влзт жмбмв'яжаль [9, p. 6 – 8]. 

4. Чз є нмжзрзвлі жмбмв'яжалля 
абпмйюрлм вігкіллзкз віг лдгарзвлзт 
жмбмв'яжаль гдоеавз фз «гмгаркмвз-
кз» (гмнмвлююфзкз) гм лзт? Зажвз-
фаи вваеаєрьпя, цм нмжзрзвлі і лдга-
рзвлі жмбмв'яжалля є абпмйюрлм віг-
кіллзкз, бійьхд рмгм – вваеаєрьпя, 
цм нмжзрзвлі жмбмв'яжалля є гмгаркм-
взкз гм лдгарзвлзт. Поакрзка ЄСПЛ 
лдмглмжлафлм мкодпйзйа нмжзуію Су-
гу ж уьмгм нзралля, жаномнмлувавхз, 
нм пурі, «родріи нігтіг», якзи у оіхдл-
лі в пноаві «Пйа і П'юлпдолм номрз 
Алгмооз» (2004 о.) номявзвпя в ракзи 
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пнмпіб: «Вйапрі Алгмоз лд кмеурь 
бурз нозряглурі гм вігнмвігайьлмпрі 
жа бугь–якд вроуфалля гм нозварлмгм 
і пікдилмгм езрря жаявлзків бійьхд, 
ліе гдоеава Алгмооа кмед бурз ноз-
ряглура гм вігнмвігайьлмпрі жа нмоу-
хдлля бугь–якмгм нмжзрзвлмгм жмбм-
в'яжалля цмгм жабджндфдлля дсдкрзв-
лмї нмвагз гм пікдилмгм езрря». Іл-
хзкз пймвакз, игдрьпя ном жагайьлзи 
рзн нмоухдлля Кмлвдлуії, якзи лд 
«внзпуєрьпя» в птдку, яка взкагає 
вігкмву віг мглмгм ж лавдгдлзт взгів 
жмбмв'яжалля. Сйіг нмгмгзрзпя, цм 
кмелд нмоухдлля Кмлвдлуії кмед 
бурз оджуйьрармк лдгмрозкалля ж 
бмку гдоеавз жмбмв'яжалля, якд кмед 
бурз рійькз нмжзрзвлзк, абм вмглмфап 
і нмжзрзвлзк, і лдгарзвлзк [9, p. 10-
11]. 

Алгйіипькзи уфдлзи Гдлоі Шю 
(Henry Shue) мбгоулрував жандодфдл-
ля гзтмрмкії «нмжзрзвлі» – «лдгарзв-
лі» жмбмв'яжалля гдоеавз [10]. На 
имгм гукку, іплуюрь роз взгз мбмв'я-
жків, нмкйзкалзт жомбзрз ноавм йю-
гзлз дсдкрзвлзк: 1) мбмв'яжмк, пноя-
кмвалзи ла улзклдлля нмжбавйдлля 
йюгзлз ндвлмї лдмбтіглмї укмвз; 2) 
мбмв'яжмк цмгм жатзпру йюгзлз віг 
нмжбавйдлля лдмбтіглмї укмвз; 3) 
мбмв'яжмк цмгм гмнмкмгз їк у взнаг-
ку нмжбавйдлля лдмбтіглмї укмвз. Ці 
роз мбмв'яжкз таоакрдолі гйя гаоалру-
валля ноав йюгзлз мбмт бймків: гом-
кагялпькзт і нмйірзфлзт ра пмуіайь-
лзт і дкмлмкіфлзт [Дзв:11].  

Помбйдка омжукілля пурлмпрі і 
мкодпйдлля кде нмжзрзвлзт жмбмв'я-
жаль гдоеавз нмпрайа і в ноакрзуі 
ЄСПЛ. Як уед буйм вігжлафдлм, тмфа 
рдкпр Кмлвдлуії акудлрує ла гомка-
гялпькзт і нмйірзфлзт ноават, ноак-
рзка Сугу жапвігфзйа омжукілля лзк 
жлафдлля нмжзрзвлзт жмбмв'яжаль 
гдоеавз. Сйіг нмгмгзрзпя, цм жагайь-
лмю юозгзфлмю нігправмю нмжзрзв-
лзт жмбмв'яжаль гдоеавз в кдеат єв-
омндипькмї пзпрдкз ноавмжатзпру вз-
прунає прарря 1 «Змбмв'яжалля нмва-
еарз ноава йюгзлз» Кмлвдлуії, в якіи 
ноякм вкажуєрьпя, цм гдоеавз гаоал-
руюрь кмелмку, трм ндодбуває ніг 
їтльмю юозпгзкуією, ноава і пвмбмгз, 

ндодгбафдлі Кмлвдлуією. Поакрзка 
Євомндипькмгм пугу пвігфзрь, цм уя 
прарря взпрунає лд номпрм «лаоіелзк 
какдлдк» впієї кмлвдлуімлайьлмї пзп-
рдкз, а пакмпріилзк гедодймк жагайь-
лзт жмбмв'яжаль гдоеавз в гайужі ноав 
йюгзлз, у рмку фзпйі юозгзфлмю 
нігправмю нмжзрзвлзт жмбмв'яжаль 
[12, п. 37]. 

Ваорм лавдпрз нозкйаг оіхдлля 
ЄСПЛ у пноаві «Опкал номрз Снмйу-
фдлмгм Кмомйівпрва» (1998 о.), в якм-
ку жаявлзкз пкаоезйзпя ла рд, цм 
гдоеава лд жабджндфзйа жатзпру ноава 
ла езрря гйя гоугмгм жаявлзка ра 
имгм нмкіилмгм барька. На прмоілуі 
305 оіхдлля вігжлафаєрьпя (нігкодп-
йдлля лахд – аврмоз):  

«115. Суг жажлафає, цм ндохд од-
фдлля праррі 2 (1) жмбмв'яжує гдоеаву 
лд йзхд урозкуварзпя віг укзплмгм 
ра лджакмллмгм нмжбавйдлля езрря, а 
и уезварз вігнмвіглзт жатмгів гйя 
жатзпру езрря рзт, трм ндодбуває ніг 
її юозпгзкуією. Срмомлз нмгмгеу-
юрьпя ж рзк, цм жмбмв'яжалля гдоеавз 
у уьмку віглмхдллі взтмгзрь жа кдеі 
її мплмвлмгм мбмв'яжку іж жатзпру ноа-
ва ла езрря, цм жабджндфуєрьпя жа-
номвагедлляк дсдкрзвлзт козкіла-
йьлм–ноавмвзт лмок, які прозкуюрь 
віг вфзлдлля ноавмнмоухдль номрз 
мпмбз жа гмнмкмгмю ноавммтмомллмгм 
кдталіжку, нозжлафдлмгм гйя жанмбі-
галля нмоухдллю ракзт лмок, нознз-
лдлля узт нмоухдль ра нмкаоалля жа 
лзт. Такзк фзлмк, нозпурлі в Сугі 
нмгмгзйзпя ж рзк, цм жі праррі 2 Кмл-
вдлуії, жа ндвлзт фіркм взжлафдлзт 
мбправзл, кмед ракме взнйзварз нм-
жзрзвлзи мбмв'яжмк могалів вйагз 
везварз нодвдлрзвлзт мндоарзвлзт 
жатмгів іж жатзпру йюгзлз, езррю якмї 
жагомеуюрь козкілайьлі гії ж бмку 
ілхмї мпмбз. Мдеі ракмгм жмбмв'яжал-
ля є нодгкдрмк пнмоу кіе прмомла-
кз...». 

В мглмку іж ужагайьлдль пвмєї 
ноакрзкз ЄСПЛ нозихмв гм взплмв-
ку ном лаявліпрь ндвлзт козрдоіїв, які 
правйярьпя гм нмжзрзвлзт жмбмв'яжаль 
гдоеавз, жмкодка: а) лдмбтіглм прдез-
рз жа гмрозкалляк пноавдгйзвмгм 
байалпу кіе ілрдодпакз пупнійьпрва в 
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уіймку і ілрдодпів нозварлмї мпмбз; 
б) мбпяг жмбмв'яжаль жайдезрь віг пз-
руауії, яка пкйайапя в кмеліи іж гдо-
еав–уфаплзків Кмлвдлуії, віг пкйаг-
лмпрди, які нмпраюрь ноз уноавйіллі 
пуфаплзк пупнійьпрвмк, а ракме віг 
взбмоу лдмбтіглзт ноімозрдрів ра вз-
кмозпрмвувалзт у жв'яжку ж узк одпу-
опів; в) жмбмв'яжалля лд пйіг рйукафз-
рз в ракзи пнмпіб, цмбз лакйагарз ла 
могалз гдоеавлмї вйагз взоіхдлля 
лджгіиплдллзт абм лдвзноавгалм 
пкйаглзт жавгаль (оіхдлля у пноаві 
«Ріп номрз Снмйуфдлмгм Кмомйівпр-
ва», § 37) [13]. 

5. Які взгз нмжзрзвлзт жмбмв'я-
жаль гдоеавз? ЄСПЛ номвів оіжлзую 
кіе мплмвлзкз жмбмв'яжаллякз пурлі-
плмгм (пубпралуіилмгм, кардоіайьлмгм) 
таоакрдоу і номудгуолзкз. Козрдоіи 
вігкіллмпрі кіе лзкз номвдгдлзи ла 
нігправі мфікуваль віг гдоеавз. Сурлі-
плі жмбмв'яжалля – уд мплмвлі жатмгз, 
які лдмбтіглі ж бмку гдоеавз гйя нмв-
лмгм жгіиплдлля гаоалрмвалзт ноав 
йюгзлз, ланозкйаг, впралмвйдлля 
гдоеавмю вігнмвіглзт ноавзй, які 
одгуйююрь вроуфалля ж бмку нмйіуії, 
абм ноавзй, які жабмомляюрь емопрмкд 
нмвмгедлля абм нозкупмву ноаую 
рмцм. Помудгуолі жмбмв'яжалля нмйя-
гаюрь у впралмвйдллі гдоеавмю влур-
оіхліт номудгуо, які пноякмвалі ла 
жабджндфдлля бійьх дсдкрзвлмгм жа-
тзпру мпіб, якд взкагає в кілудвмку 
оатулку гмпрарліт жапмбів гйя нмоу-
хдлзт ноав йюгзлз. Помудгуолі жм-
бмв'яжалля првмоююрь рйм, ла якмку 
ндвлі мпмбз, ноава якзт нмоухдлі, 
лагійдлі ракме ноавмк ла дсдкрзвлд 
омжпйігувалля в хзомкмку кмлрдкпрі. 
Нанозкйаг, игдрьпя ном мбмв'яжмк 
гдоеавз нозилярз козкілайьлд жакм-
лмгавпрвм, якд є мглмфаплм ндодкмл-
йзвзк, дсдкрзвлзк ра гмпрунлзк. На 
ноакрзуі, жвіплм, лдоігкм игдрьпя ном 
кмкбілауію мбмт взгів нмжзрзвлзт 
жмбмв'яжаль. У пноаві «Таліх ра ілхі 
номрз Туодффзлз» (ном дсдкрзвліпрь 
омжпйігувалля жлзклдлля йюгзлз) 
лаибійьх нмвлм номявзймпя нмєглал-
ля уієї кмкбілауії: ЄСПЛ впралмвзв, 
цм лдгмйікз пугмвмї пзпрдкз нозжвд-
йз гм нмоухдлля кардоіайьлмгм ноава 

(ноавм ла езрря) і лдгмрозкалля 
номудгуолмгм жмбмв'яжалля (ноава ла 
дсдкрзвлзи ноавмвзи жапіб). [9, 
p. 16 – 17]. 

Сзпрдка нмжзрзвлзт жмбмв'яжаль 
пуфаплмї гдоеавз (жакіпрь взплмвків). 
На лаху гукку, гзтмрмкія «нмжзрзв-
лзт» і «лдгарзвлзт» жмбмв'яжаль гдо-
еав у псдоі ноав йюгзлз лд вігнмві-
гає пуфаплзк уявйдлляк цмгм жмбм-
в'яжаль гдоеавз у псдоі гаоалрувалля 
ноав йюгзлз. У лажві праррі 1 Кмлвд-
луії везваєрьпя ілхзи нігтіг і ілха 
юозгзфла кмлпроукуія – «гаоалруварз 
кмелмку, трм ндодбуває ніг її юозп-
гзкуією, ноава і пвмбмгз, взжлафдлі 
Кмлвдлуією». Змбмв'яжалля «гаоалру-
варз» мтмнйює мбзгва взгз мбмв'яжків 
гдоеавз – і лдгарзвлі, і нмжзрзвлі. 

Пмноз війьлзи взбіо кмлкодрлзт 
жапмбів, у гдоеаві, жаплмваліи ла вдо-
тмвдлпрві ноава, номнмлуєкм лапрунлд 
бафдлля пукунлмпрі нмжзрзвлзт жмбм-
в'яжаль гдоеавз в псдоі ноав йюгзлз: 

1. Срвмодлля жакмлмгавпрва. Ріф 
ігд ном жакмлмгавпрвм, якд бз врійю-
вайм нозлузнз ноава ра пндуіайіжмва-
лі лмокз лауімлайьлзт кмлпрзрууіи ра 
Кмлвдлуії, які гаоалруюрь ноава йю-
гзлз, в рмку фзпйі:  

номвдгдлля нозлузну лдгзпкоз-
кілауії, жабмомлу гзпкозкілауії; 

впралмвйдлля нмоягку жгіиплдлля 
мкодкзт ноав йюгзлз, кде ракмгм 
жгіиплдлля, фіркм мкодпйзвхз пупні-
йьлі уійі їт мбкдедлля ра ілхі козрд-
оії мбкдедлля; 

впралмвйдлля жапмбів дсдкрзвлмгм 
ноавмвмгм жатзпру, в рмку фзпйі ном-
удгуо гйя мпкаоедлля оіхдль і гіи 
могалів нубйіфлмї вйагз; 

впралмвйдлля вігнмвігайьлмпрі жа 
нмоухдлля ноав йюгзлз, рмбрм кмлк-
одрлзт палкуіи козкілайьлм-ноавм-
вмгм абм агкіліпроарзвлмгм таоакрдоу. 

2. Упулдлля «ноавмвзт ндодх-
кмг» у жакмлмгавфмку одгуйюваллі в 
псдоі ноав йюгзлз. Цди ланояк гія-
йьлмпрі гдоеавз нмйягає, нозлаиклі, 
в роьмт кмкдлрат: а) нозилярря жа-
кмлу ж кмлкодрлзк нодгкдрмк у рмку 
взнагку, кмйз уд ноякм ндодгбафдлм 
пндуіайіжмвалмю лмокмю кмлпрзрууії 
фз Кмлвдлуії гйя жанмбігалля пзруа-
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уії лдвзжлафдлмпрі в псдоі ноав йю-
гзлз. З мглмгм бмку, як укажав Вдо-
тмвлзи Суг США, «нозварлі мпмбз 
лд нмвзллі фдкарз утвайдлля жакмлм-
гавфмгм оіхдлля, ндох ліе жвдорарз-
пя жа жатзпрмк пвмгм сулгакдлрайь-
лмгм ноава» [14]. Оглак, ж ілхмгм 
бмку, пзруауію «вігпурлмпрі жакмлм-
гавфмгм оіхдлля» в псдоі ноав йюгз-
лз, жа укмвз ноякмгм нмкйагдлля 
ракмгм мбмв'яжку кмлпрзрууією, пйіг 
вваеарз лдвзкмлалляк нмжзрзвлмгм 
жмбмв'яжалля гдоеавз; б) жабджндфдл-
ля вдотмвдлпрва Кмлпрзрууії і Кмл-
вдлуії ілхзкз пнмпмбакз, в рмку фз-
пйі хйятмк пкапувалля жакмлмгавпр-
ва, якд лд вігнмвігає їт сулгакдлра-
йьлзк нозлузнак і пндуіайіжмвалзк 
лмокак; в) жабджндфдлля взкмг якмпрі 
гйя жакмлмгавпрва, жмкодка, имгм нд-
одгбафувалмпрі, лдпундодфлмпрі, яплм-
прі і гмпрунлмпрі.  

3. Пігрозкалля ілсоапроукруоз 
ноавмнмоягку. Йгдрьпя ном жаплу-
валля жакмлмк і жабджндфдлля сулк-
уімлувалля могалів нубйіфлмї вйагз 
ра ілхзт пндуіайіжмвалзт могалів, які 
лагійдлі нмвлмваедллякз в псдоі 
ноав йюгзлз. Пдодгмвпік, каєрьпя ла 
уважі првмодлля пугів, які вігжлафа-
юрьпя мжлакакз в кмлрдкпрі н.1 праррі 
6 Кмлвдлуії (пномкмелзт у омжуклзи 
промк лджайделм і лдундодгедлм вз-
оіхзрз нзралля ном взжлафдлля ноав 
і мбмв'яжків абм ндодвіоку мбґоулрм-
валмпрі жвзлувафдлля у вфзлдллі 
козкілайьлмгм ноавмнмоухдлля). 
ЄСПЛ лдмглмоажмвм нігкодпйював 
«номвіглд кіпуд ноава ла пноавдгйз-
взи пуг у гдкмкоарзфлмку пупнійьпр-
ві» (ланозкйаг, оіхдлля віг 9 емврля 
1979 омку у пноаві «Еиоі номрз Іойа-
лгії»). Окоік пугів, оіф кмед ирз ном 
жаплувалля ілхзт могалів нубйіфлмї 
вйагз, могаліжауіи і упралмв, юозпгз-
куія якзт мтмнйює кмлромйь у псдоі 
ноав йюгзлз. Навірь у рзт взнагкат, 
гд віг нубйіфлзт вйапрди взкагаєрьпя 
жабджндфзрз йзхд ілгзвігуайьлі пвм-
бмгз, гаоалріякз вігнмвіглмї «проз-
калмпрі» (рмбрм, «лдгарзвлзт жмбм-
в'яжаль») взпрунає жабджндфдлля нмп-
ріилмгм кмлромйю жа ракзк «прозку-
валляк», якзи нмродбує могаліжауії 

лмвзт ілпрзрууіилзт пзпрдк (ланоз-
кйаг, номкуоаруоз, нмйіуії).  

4. Згіиплдлля гдоеавмю кмлкодр-
лзт агкіліпроарзвлзт жатмгів (агкілі-
проарзвлмї ноакрзкз). Ріф ігд ном ракі 
ноакрзфлі жатмгз, які нмкйзкалі гаоа-
лруварз упрайдлзи нозлузн ЄСПЛ, 
жгіглм ж якзк Кмлвдлуія нмкйзкала 
гаоалруварз лд якіпь рдмодрзфлі абм 
ійюжмолі ноава, а ноава, які є дсдкрз-
влзкз ла ноакрзуі»(оіхдлля ЄСПЛ у 
пноаві «Швзгка номрз Укоаїлз» 
(2014 о., в рмку фзпйі: 

жатмгз цмгм нознзлдлля нмоу-
хдлля ноав йюгзлз; 

одайьлд віглмвйдлля нмоухдлмгм 
ноава йюгзлз, в рмку фзпйі жабджнд-
фдлля пноавдгйзвмї парзпсакуії мпмбі, 
фзї ноава нмоухдлі; 

одайьлд взкмлалля кілудвмгм пу-
гмвмгм оіхдлля; 

номвдгдлля дсдкрзвлмгм омжпйі-
гувалля нмоухдлля ноав йюгзлз; 

жапрмпувалля ілхзт жатмгів, які 
нмкйзкалі жанмбігрз нмоухдлляк га-
оалрмвалзт ноав йюгзлз. Дм ракзт 
жатмгів лайдеарь ракме рак жвалі 
«нодвдлрзвлі жатзплі жатмгз» ж бмку 
гдоеавз, якцм є мбґоулрмвалі галі 
ном жагомжу гйя езрря мпіб (гзв. оі-
хдлля ЄСПЛ у пноаві «Тагаєва номрз 
Рмпії»); 

сілалпувалля (взгійдлля кмхрів ж 
бюгедру) взцдлавдгдлмї агкіліпроа-
рзвлмї ноакрзкз. 

5. Взоіхдлля кмкнйдкплзт пупні-
йьлзт номбйдк, які мкодпйдлі ЄСПЛ 
як «проукруолі номбйдкз» ндвлмї гдо-
еавз. Йгдрьпя ном пзруауії, кмйз нм-
оухдлля «лд нмв'яжалі ж якзкпь нмм-
гзлмкзк взнагкмк фз мпмбйзвзк нм-
вмомрмк нмгіи у уіи пноаві, айд є лап-
йігкмк лдгмйіків одгуйярмолмї ра агкі-
ліпроарзвлмї ноакрзкз могалів вйагз 
гдоеавз» і кмйз пзруауія у ндвліи 
пноаві квайісікуєрьпя як рака, цм є 
«оджуйьрармк ноакрзкз, лдпукіплмї ж 
нмймедллякз Кмлвдлуії», взтмгмк ж 
якзт ЄСПЛ вваеає лдмбтігліпрь рак 
жвалзт «ніймрлзт оіхдль». У оіхдлля 
в пноаві «Івалмв номрз Укоаїлз» (2009 
о.), яка прмпувайапя лдвзкмлалля пугм-
взт оіхдль, ЄСПЛ укажав: «Сроукруо-
лі номбйдкз, ла іплувалля якзт Суг 
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вкажує в уіи пноаві, каюрь хзомкмка-
пхраблзи і кмкнйдкплзи таоакрдо. 
Сугяфз ж лаявлмї ілсмокауії, вмлз 
взкагаюрь жгіиплдлля впдбіфлзт і 

кмкнйдкплзт жатмгів, кмейзвм, жакм-
лмгавфмгм ра агкіліпроарзвлмгм таоак-
рдоу, іж жайуфдлляк оіжлзт лауімлайь-
лзт могалів...» (нулкр 90). 
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жуміння прав люгзнз  
Срарря нозпвяфдла алайіжу нмлярря «нмжзрзвлзт жмбмв'яжаль» гдоеавз в кмл-

рдкпрі омжукілля ноав йюгзлз. Опмбйзву увагу нозгійдлм алайіжу Кмлвдлуії ном 
жатзпр ноав і мплмвмнмймелзт пвмбмг йюгзлз ра ноакрзуі Євомндипькмгм Сугу ж 
ноав йюгзлз. Пмноз війьлзи взбіо кмлкодрлзт жапмбів, у гдоеаві, жаплмваліи ла вдо-
тмвдлпрві ноава, жаномнмлмвалм бафдлля пукунлмпрі нмжзрзвлзт жмбмв'яжаль гдоеавз 
в псдоі ноав йюгзлз, якд ндодгбафає, жмкодка: 1) првмодлля жакмлмгавпрва, якд бз 
врійювайм нозлузнз ноава ра пндуіайіжмвалі лмокз лауімлайьлзт кмлпрзрууіи ра 
Євомндипькмї кмлвдлуії ж ноав йюгзлз; 2) упулдлля «ноавмвзт ндодхкмг» у жакмлм-
гавфмку одгуйюваллі в псдоі ноав йюгзлз; 3) нігрозкалля ілсоапроукруоз ноавмнм-
оягку. 
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Ключдвыд слова:  гмпугаопрвм, нмжзрзвлыд мбяжардйьпрва, ноава фдймвдка, Ев-
омндипкая кмлвдлузя нм ноавак фдймвдка, Евомндипкзи пуг нм ноавак фдймвдка. 

 
 
Badyda A., Lemak V. State’s positive obligations in the context of the 

understanding of human rights. 
This article was created in order to analyze the concept of state’s «positive 

obligations» in the context of the understanding of human rights. Particular attention 
was paid to the analysis of the Convention on Human Rights, Fundamental Freedoms 
and the practice of the European Court of Human Rights. 

Despite the fact that state, which is built on the rule of law, has specific attitudes to 
the human rights, this article is offering different ways of achievement the positive 
obligations for the state in the field of human rights :   1) creation of legislation which 
would have unified principles of law, special norms of national constitutions and the 
European Convention on Human Rights; 2) elimination of «legal obstacles» in legislative 
regulation in the field of human rights; 3) maintenance of the law infrastructure. 
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