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Редакційна сторінка
Бурхливий період Революції гідності, інвазії РФ до Криму,
напруженої внутрішньої ситуації в Україні був фоном, на якому сталася
знакова для майбутнього України подія - підписання 21 березня на саміті
ЄС в Брюселі частини Угоди про асоціацію ЄС-Україна. При цьому варто
нагадати, що дещо раніше саме можливе підписання Угоди (а фактично –
непідписання її Президентом України) послужило поштовхом для масових
проєвропейських виступів, а після застосування сили владою – до
подальшого розгортання радикальних подій на Євромайдані, в Києві та по
усій країні.
Згідно з Заключним актом саміту вищими керівниками ЄС, усіх
країн-членів та прем’єр-міністром України був підписаний текст
«політичних положень» Угоди: Преамбули, Статті 1, Титулів І, ІІ та VІІ.
Сторони підтвердили своє зобов’язання у подальшому підписати решту
Угоди - Титули III, IV, V, VI, які складають разом з підписаною частиною
єдиний документ. При цьому сторони домовились консультуватися
дипломатичними каналами щодо визначення прийнятної дати відповідної
зустрічі Сторін або іншого прийнятного заходу такого роду. Згідно з
висновком Ради ЄС від 14 квітня, підписання решти тексту Угоди (а до неї
входить частина, присвячена «поглибленій та всеосяжній» зоні вільної
торгівлі) має відбутися якнайшвидше після завершення виборів
Президента України. До 1 листопада ц.р. діятиме рішення Ради ЄС від 14
квітня щодо одностороннього зниження та скасування мит на українські
товари (це рішення набрало чинності 23квітня ц.р.).
Угода має бути ратифікована Сторонами, - отже це стосується й вже
підписаної частини тексту Угоди. Верховна Рада України поки що не
заявляла планів ратифікації цієї частини. До підписання решти положень
Угоди це виглядає природньо, бо ініціатива щодо поділу підписання цього
тексту Угоди на частини з боку України не висловлювалася.
Відповідно до підписаної частини положень Угоди передбачено
створення таких спільних інститутів Асоціації як Рада, Комітет,
Парламентський комітет. Метою асоціації є сприяння поступовому
зближенню Сторін на основі спільних цінностей, тісних та привілейованих
зв’язків, «зростаючої асоціації України з політиками ЄС», участі України у
програмах та агенціях ЄС; створення відповідних рамок для посиленого
політичного діалогу у всіх сферах, що представляють взаємний інтерес,
збереження та зміцнення миру та стабільності у регіональному та
міжнародному вимірах; створення умов для активізації торговельноекономічних відносин, що ведуть до поступової інтеграції України до
внутрішнього ринку ЄС. Європейський Союз підтримуватиме зусилля
України із завершення переходу до функціонуючої ринкової економіки за
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допомогою, зокрема, поступового наближення її законодавства до
законодавства ЄС. Асоціація має також за мету розширення
співробітництва в галузі юстиції, свободи та безпеки задля зміцнення
верховенства права і поваги прав людини, створення умов для більш тісної
співпраці в інших галузях.
До підписаного тексту увійшли такі загальні норми-засади як повага
до демократичних принципів, прав людини та основоположних свобод.
Повага до принципу верховенства права має формувати основу
внутрішньої та зовнішньої політики Сторін. Суттєвими елементами Угоди
виступають сприяння повазі до принципів суверенітету та територіальної
цілісності, непорушності кордонів
та незалежності, як й протидія
поширенню зброї масового знищення. Принципи вільної ринкової
економіки розглядаються як фундаментальні для взаємин Сторін.
Центральними для розвитку взаємин виступають верховенство права,
належне управління, боротьба з корупцією,
різними формами
транснаціональної організованої злочинності та тероризмом, сприяння
сталому
розвитку
та
впровадженню
принципу
ефективної
багатосторонності у відносинах.
Підписання асоціативної угоди – перший крок у розвитку відносин з
Європейським Союзом у принципово іншому форматі, порівняно з Угодою
про партнерство та співробітництво ЄС-Україна 1994 р., яка тепер має
продовжувати дію лише у тій частині, що не покривається Угодою про
асоціацію. Це відображає перехід від суто договірного формату відносин
до створення через міжнародний договір певної інституційної спільності
України з ЄС. Крім того, у разі підписання решти положень Угоди має
виникнути певна економічна спільнота сторін на базі поглибленої та
всеосяжної зони вільної торгівлі, інтеграції України до внутрішнього
ринку ЄС та проведення спільної економічної політики за окремими
напрямами.
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Європейське право
УДК 341.171

HIERARCHY OF THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS: A BRIEF DISCUSSION OF THE COURT’S CASELAW HIERARCHY, ITS SOURCES AND LEGAL IMPORTANCE
P.V. Pushkar
PhD, advocate, senior lawyer of the Registry of the European Court of Human Rights. The
views expressed in this article are of personal nature and are not an official point of view of
the Court or its Registry

There is nothing like looking, if you want to find something.
You certainly usually find something, if you look,
but it is not always quite the something you were after.
J.R.R. Tolkien
Quite contrary to what J.R.R. Tolkien is saying, and most probably in
relation to a different subject, research into the European Court’s case-law can
indeed bring fruitful results and can indeed bring you to the point where you can
find something you are looking for. In order to achieve this one needs to
establish clearly the object of research, limiting the case-law search to those
elements that are relevant for the task being performed by the researcher.
Moreover, even knowing the object of research, one should also establish the
steps to be taken for it. In particular, the usual questions for a person exploring
the Court’s case-law anew or wishing to explore cases and jurisprudence of the
Court in greater detail are “what do I start with?” and “how do I approach the
case-law of the Court?” This column will attempt to answer these queries. It will
attempt to respond to these uneasy questions and to provide brief theoretical and
practical guidance on how to approach the Court’s case-law. It will give some
explanations as to doctrinal views on the “weight” each piece of the Court’s
jurisprudence has. Thus, the article will speak about the Court’s case-law
hierarchy from a purely theoretical point of view, bearing in mind the practical
considerations in applying the Court’s case-law.
Case-law of the European Court of Human Rights is a complex matter. Its
theoretical foundations are not easy to grasp. Language difficulties, common law
and continental law tradition elements in it, unique interpretation of the case-law
by the Court itself are only some uneasy challenges for a motivated researcher
into the subject. Notwithstanding the difficulty of a theoretical doctrinal research
into the Court’s case-law such a study is undoubtedly of importance for any
European law theorist, human rights academician or a legal practitioner.
European Human Rights Law as a legal discipline offers a range of research
7

subjects ensuing from the doctrine and theory of European Human Rights Law.
Nevertheless, unfortunately, there are really few studies that indeed offer a
comprehensive “European Court of Human Rights case-law” theory or provide
for a complete doctrinal step-by-step review of the Court’s jurisprudence. Most
of the studies take doctrine for granted, being limited mostly to practical aspects
of specific case-law application or offering topic-oriented or Article-oriented
research and thus usually cover only certain specific elements of the Court’s
case-law. There are several reasons for such limitations. One of them, which is
probably the most important one, is that lawyers addressing the jurisprudential
practice of the European Court of Human Rights most often speak about the
judgments delivered by it in which the Court establishes a breach of particular
provisions of the Convention and not about the remaining significant body of the
Court’s jurisprudence, where such breaches are not established. This probably
also ensues from the how the cases pending before the Court are being argued –
the applicant or a lawyer attempts to prove that there has been a breach of a
particular provision of the Convention in his or her case.
It is quite apparent that the Court does not find a violation of the
Convention provisions in every single judgment delivered by it; neither does
every single application examined by the Court reach the stage of the judgment
on the merits. Therefore cases of broader legal interest would not necessarily be
relating to judgments finding a violation of the Convention only. They would
also relate to matters, which frequently fall outside the wide public coverage,
and relate to, inter alia, the findings of no breach of the Convention or decisions
declaring a particular application or complaints under the Convention
inadmissible. Thus, legal practitioners, academics and general public interested
in the jurisprudence of the Court have much more than just the “violation
judgments”, i.e. not only the judgments of wider public interest to explore in
their research.
The judgments finding a breach of the Convention are also cited most
often as in many instances they address issues of importance for European
human rights protection system and the system of human rights protection
existing within the State. These judgments indeed attract a lot of media and
public attention and not without reason. They are of high legal quality, examine
topical for European and domestic human rights protection system issues and
possess a number of elements of legal, media and public interest. However, they
are not all the Court offers to a dedicated Court’s case-law researcher. The
judgments in which the Court finds no breach of the Convention, the Court’s
admissibility decisions and the old Commission’s case-law largely remain
outside the focus of discussions on the Court’s jurisprudence. There are clear
explanations to that as well. One of them is them is that the judgment finding a
breach of the Convention underlines the applicant’s success in a dispute with a
State, thus being more attractive to wide public circles. It also establishes State’s
failure to ensure effective operation of the human rights protection regime
domestically and therefore require some sort of follow up action on the part of
the State. On the other hand a judgment finding no breach of the Convention or
8

declaring the case inadmissible re-confirms the existing status quo in the area of
domestic human rights protection. Such a judgment strengthens the important
subsidiary role of the European Court of Human Rights with respect to the
system of domestic protection and does not require any action on the part of the
State, raising no discussions and having no specific practical implications for
domestic human rights protection. Furthermore, these judgments or decisions
are important examples of practice of the Court, which should be taken into
account and should not be disregarded by those applying to the Court, i.e. those
who wish to avoid similar shortcomings in the applications lodged, thus
ensuring compliance of applications with substantive and procedural
admissibility rules and thereby ensuring the applications’ review on their merits.
To start with, the case-law of the European Court of Human Rights is a
very general notion, which comprises a number of elements, some of which are
frequently overlooked by researches into the subject for the reasons discussed
above. As such the notion of “case-law” includes not only judgments, but also
decisions of the Court. Both decisions and judgments can be given on issues
relating to merits of complaints under the Court’s review. They also involve
decisions and judgments relating to matters of procedure or particular elements
of procedure requiring Court’s specific attention.1 Matters of procedure are also
dealt with by various compositions of the Court, by its collegiate bodies or
unilaterally.2 Whereas the collegiate bodies adopt judgments, some of the
decisions are taken unilaterally. In theory, decisions can be taken at various
stages of the proceedings. Both judgments and decisions are capable of
finalising processing of a particular case. One can also underline the stage, when
a particular decision had been taken. Thus, judgments and decisions could be
taken at both “pre-admissibility stage” of the proceedings as well as after it, i.e.
“post admissibility”, even though such a division is very theoretical. 3 Most
recently, with the entry into force of the Protocol No. 14 to the Convention, the
stage of case communication became more significant from a procedural point
of view as a formal step taken with the aim of reviewing the application on the
merits. Thus, one might rightly observe that certain decisions, especially those
of procedural nature, are being adopted at the pre-communication stage of the
proceedings and certain after it. Summing up the above, one might suggest the
following listing for judgments and decisions taken by the Court that can be
divided into certain types by:
•
their legal content: those of procedural nature (decisions relating to
particular procedural claims, interim measures, communication of the case,
1

. Even though a judgment taken as to the purely procedural matter would be a rarity, one can still arguably
claim that some of the judgments deal with important issues of procedure, clarifying such issues in more detail.
See,
for
more
details,
a
Practical
Guide
on
Admissibility
Criteria
(http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/Case-law+analysis/Admissibility+guide/).
2
. Largely speaking, as such, matters of procedure are usually addressed by the Plenary of the Court and
reflected in the Rules of the Court. Some issues of procedure are also appearing in the decisions taken by the
President of the Court in the form of practice recommendations.
3
. Several judgments can be adopted in one case. For instancee, a judgment can be adopted by the chamber of
seven judges, seven judges can also adopt Article 41 judgment and a judgment can be also given by the
seventeen-judge composition of the Grand Chamber.
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declaring the case admissible, etc.) or substantive nature (decisions on the
merits of cases, inadmissibility decisions, judgments on the merits, etc.);
•
their legal importance, weight or legal value (from highest to
lowest): the Grand Chamber judgments and decisions, the chamber judgments
and decisions, as well as the Commission’s case-law and eventually committee
decisions and judgments (following up on previous case-law) and decisions
taken by a single judge;
•
a decision-making body or type of formation: decisions taken by
collegiate bodies (judgments given by a committee, a chamber or a Grand
Chamber) and unilateral decisions (decisions taken by a single judge, judge
rapporteur or the President of a particular chamber, etc.);
•
their legal nature: those adopted by various judicial formations and
those delegated to the Registry of the Court, i.e. judicial, quasi-judicial or nonjudicial decisions (for instance procedural decision to propose friendly
settlement to the parties, etc.);
•
the stage of the procedure: pre-admissibility decisions (various
procedural decisions in preparation of the case for examination) and postadmissibility decisions (judgments on the merits, friendly settlement, judgments
on just satisfaction, etc.); or alternatively pre-communication decisions (decision
to request further information, to apply Rule 41 measures, etc.) and decisions
taken after communication of the case to the respondent Government.
Let’s concentrate our attention on the procedural decisions first. These
decisions can also be grouped into decisions taken unilaterally (by a judge of the
Court, President of the formation or the rapporteur in the case) or collegially (by
three, seven and seventeen judges for instance). Examples of such decisions can
be listed as follows:
•
Decisions taken by the rapporteur in the case or a single judge (refer
the case to a particular formation, request additional information/documents,
etc.);
•
Various procedural decision by a President of the Section / by the
Chamber (inter alia decision to grant priority (Rule 41), decision to inform the
GVT about the case (Rule 40), decision to apply interim measures (Rule 39),
decision to grant anonymity, to request additional information from the parties,
etc.);
•
Decision to communicate the case (communication by the President
of the Section / communication by the President of the Chamber);
•
Decision of the Court declaring the application admissible or partly
admissible / inadmissible (these decisions after entry into force of Protocol No.
14 to the Convention can be taken by three judges and also by the chamber of
seven judges; also in the system existing before Protocol No. 14 to the
Convention the chamber could adopt a provisional opinion as to whether there
had been a breach or no breach of the Convention);
•
Decision of the Court striking the application out on the basis of
failure of the applicant to manifest their wish to continue further examination of
the case, on the basis of conclusion of a friendly settlement between the parties
10

or on the basis of a unilateral declaration of the Government expressing their
desire to settle the case.
As to the decisions and judgments delivered on the merits. One has to
underline that these can be adopted by various formations, i.e. by a single judge
(decision as to admissibility), committee of three judges (as to admissibility or
on the merits by means of a judgment or a decision), chamber of seven judges
(as to the merits of the case or as to admissibility by means of a judgment or a
decision) and the Grand Chamber of seventeen judges (both judgments or
decisions can be adopted by the Grand chamber). The types of decisions taken
by these bodies vary and they can, once again, more generally include:
•
Decision to strike-out the case from the Court’s list of cases (for
failure to show wish to continue with the case, for friendly settlement or
unilateral declaration);
•
Decisions as to admissibility, including inadmissibility decisions,
admissibility decisions and decisions declaring the application or complaints
partly inadmissible and communicating other elements of the case to the
respondent Government;
•
Judgments on the merits finding a breach or no breach of the
Convention or the Protocols thereto;
•
Judgments dealing with Article 41 just satisfaction claims.
Some separate rulings can be also taken with respect to the cases pending
before the Court and they might include judgments striking the case out from the
Court’s list of cases or adopting a judgment under Article 41 of the Convention
on just satisfaction to be given to the applicant after a delivery of the judgment
on the merits. Under separate procedure the Court might also deliver an advisory
opinion on the basis of submissions by the Committee of Ministers for
interpretation of the provisions of the Convention. It might also deal with an
issue of compliance with the Convention by a particular state, under Article 46
procedure, on the basis of submission by the two thirds of members of the
Committee of Ministers of the Council of Europe.1 Additionally, one can also
speak about judgments delivered in inter-State cases, most recent examples of
such cases were those in proceedings between Russia and Georgia relating to
military conflict events in Abkhazia and South Ossetia.
As to the Court’s case-law hierarchy itself, first of all, one has to bear in
mind the nature of the Court’s jurisprudence that is not considered to be a
classical type of precedent, i.e. stare decisis2, but nevertheless it is based on
compliance with the principle of legal certainty of its jurisprudence and the
inherent rule of law principle and acts in compliance of the “following up” cases
with the previous case-law on a similar matter of legal concern.3 The Court’s
1

. This has not occurred yet, but seems to be a suggested by Protocol No. 14 course of action against noncomplying State.
2
. G. Gulliaume. The Use of Precedent by International Judges and Arbitrators. Journal of International Dispute
Settlement, Vol. 2, No. 1 (2011), pp. 5–23.
3
. “While the Court is not formally bound to follow its previous judgments, it is in the interests of legal
certainty, foreseeability and equality before the law that it should not depart, without good reason, from
precedents laid down in previous cases” (see Chapman v. the United Kingdom [GC], no. 27238/95, ECHR 2001I, paragraph 70.
11

jurisprudence is often characterised by a degree of reasonable or careful
innovation, which is ensuing in the practice of the Court from the doctrine of
“living instrument”, based on interpretation of the Convention in the light of
present day conditions and the need to ensure that the Convention rights are
given full effect. Nevertheless, a lot of such innovation takes place with
adoption of new case-law or the change of the previous long-standing case-law
through judgments and decisions, which are usually adopted by the Grand
Chamber of the Court.1 The change of previous practice might occur at the level
of the chamber of seven judges as well. However, it cannot, on the other hand,
be effectuated by the judgments and decisions taken by three judges or through
decisions taken unilaterally. One has to note that the three judges, under the
procedures enshrined in Protocol No. 14, can only deal with matters of wellestablished case-law of the Court. Such judgments and decisions do not generate
case-law, but are only supposed to follow the previously existing case-law.
Thus, one can underline the following legal hierarchy or degree of authority,
from highest to lowest source of legal authority, in the Court’s case-law and as
based on judgments and decisions adopted by the collegiate bodies:
•
Grand Chamber judgments and decisions;
•
Chamber judgments and decisions;
•
Committee of three judges judgments and decisions on matters of
well-established case-law of the Court, i.e. those dealing with “repetitive cases”
(both single judge decisions and decisions and judgments given by three judges
are not “generating” case-law, but are supposed to follow the previous Court’s
case-law on the matter)2;
•
Commission decisions as to admissibility of complaints and with
expression of provisional views as to subject-matter of the case (existed before
1 November 1998).
As a matter of general practical approach for researching a particular
Convention matter, one might first of all need to establish the provision of the
Convention or Protocols thereto involved, then the general rule on interpretation
of the Convention or the Protocols as appearing from the Grand Chamber caselaw, then rules appearing from the most recent and most relevant chamber
judgment on the merits of the case and eventually arising from the Court’s
admissibility decisions. Finally, if there is no other case-law on the subject
delivered by the new Court after 1 November 1998, one should look into the
European Commission on Human Rights jurisprudence. In this respect, one
should note that the relevant rules of interpretation can be established in the part
of the judgment establishing jurisprudential principles applicable to the case (in
the judgment’s or decision’s ratio decidendi explaining the rationale or the
reasons for the decision taken, that is once again bearing in mind that the
Court’s judgments are not a classic kind of common law precedent and
jurisprudential principles involved in the case do not always remain static). It
1

. A. Mowbray. An Examination of the European Court of Human Rights’ Approach to Overruling its Previous
Case Law. HRLR 9 (2009), pp. 179 – 201.
2
. A phrase often applied in this respect in the judgments and decisions of the Court is “among many other
authorities”.
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should be also noted that communication decisions, which are now being
reported in the HUDOC database in the “Communicated cases collection”1, also
might be of interest from the point of view of practical considerations as indeed
“communicated cases” are often underlining the problem appearing under the
Convention. The same applies to a collection of Resolutions of the Committee
of Ministers on various subjects relevant for differing Convention research2.
Search for relevant case-law is based on legal and factual similarity and
conclusions as to such relevance are usually based on similarity of the facts,
similarity of the complaints and similarity of legal conclusions thought of.
Furthermore, the process of applying case-law might frequently involve
analogy, i.e. through a technique of underlying the relevant differences between
the case at issue and the cited case-law.3 Normally, such an approach is used by
means of explaining what the underlying difference between the cited case and
the case at issue is. Similarly, in certain other cases the Court, in its reasoning of
the relevant decision or a judgment given in the case, underlines the difference
between a particular case at issue and a case where the Court has decided
otherwise. In such cases, the case-law cited might appear to have conclusions as
to the contrary or the case at issue might be compared to a different case, where
for instance a factual situation had some resemblance, but the legal conclusion
was not entirely the same or even entirely opposite to the present one.4
One should bear in mind that cases relating to the legal concepts,
institutions, legal and judicial system and type of domestic judicial procedure
are of relevance for case-law research exercise. In researching for the closest
possible relevant case one might take into account, quite naturally, the cases
concerning a particular country involved whereas the Court might have already
dealt with a similar case against that same country or with involvement of a
legal system having certain degree of similarity with the one at stake. Otherwise,
main of focus of legal issues research should be aimed at the relevant passages
of the “law” section of the Court’s judgment. One should also note that the
admissibility decisions might be the most relevant for research on the
admissibility issues of concern and as to application of formal admissibility
requirements arising from Articles 34 and 35 of the Convention. On the other
hand the Court’s judgments, both Grand Chamber and the chamber ones, as well
as the Commission case-law, might be of relevance for investigating the scope
of application of a particular Convention provision at issue, applicability of a
particular Conventional provision to particular circumstances of the case and

1

. The comprehensive database of the Court’s case-law, recently released in a new edition, which can be found
at www.echr.coe.int.
2
. One of the examples on the issue of non-enforcement is the decision of the Committee of Ministers taken in
the case of Kaysin and Others v. Ukraine ((friendly settlement), no. 46144/99, 3 May 2001).
3
. Such a technique is frequently applied by means of referring to the cited case-law mutatis mutandis, i.e. with
relevant differences taken into account (for instance, case-law relating to “determination of civil right and
obligations” applied to a case relating to “determination of a criminal charge”).
4
. This is usually done through “a contrario” technique or “compare and contrast” technique. One should also
beware of the references for the case-law with the use of cf, e.g., i.e. or other Latin legal references, taking into
account particular meaning of Latin abbreviations that are being used.
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better understanding of the substantive issues relating to interpretation of the
Convention.
To summarise present brief discussion of the Court’s case-law, its sources
and hierarchy, one might add that such a study is extremely useful for any kind
of research relating to the Court’s jurisprudence. The importance of taking into
account the doctrinal views as to the hierarchy and legal “weight” of each piece
of the Court’s jurisprudence are important for establishing the most relevant
legal arguments and making them sufficiently strong to prove the point under
consideration. The idea is simple to understand, but not simple to apply. It can
be summarised in the following way – relevant case-law should be used to
support relevant arguments. Nevertheless, most importantly, case-law references
should not be applied without need and should not be used for the sake of
referencing as such, should not be misleading or unclear. Another important
recommendation is planning your search in advance according and on the basis
of structure of the relevant legal argument. In this respect one might cite and
rephrase Sir Winston Churchill: “Plans are of great importance, not least
important than planning.”1 The legal researchers, practitioners and European
human rights law students are welcome to follow and apply the
recommendations above, which are aimed at facilitating the challenging process
of exploring the Court’s judicial practice. Any further theoretical scientific
discussion on the issue is welcomed.

1

The original statement by Sir Winston says: “Plans are of little importance, but planning is essential”.
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POLAND AND ITS “CONTRIBUTION” TO THE STRASBOURG
CASE-LAW
Gronowska Bożena
Prof. dr. hab., Head of the Department of Human Rights, Faculty of Law and Administration,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Annotation: Traditional attitude concerning the international human rights case-law
put the main attention upon the so-called domestic impact of the international judgments. The
present article tries to show an another possible perspective, namely the specific influence of
the particular judgments which in effect brings something new in the international control
model under consideration.
According to the title of the present Article the above-mentioned problem will be
analyzed against the background of the activity of the European Court of Human Rights in
Strasbourg. Moreover, the considerations will be connected with one State-Party to the
European Convention on Human Rights of 1950, namely Poland. In this regard the Author
proposes the following structure of the presentation, i.e. 1/ examples concerning the problem
of proper interpretation of the treaty standards, 2/ possibility of being the corner-point as far
as the functioning of the Convention individual complaint procedure is concerned, 3/
reference to the cases of “typical” domestic element, and last but not least 4/ the cases of a
very specific nature in the sense of being very complicated because of different reasons.
In the Author’s opinion all the elements taken together can provide for two
advantages, i.e. 1/ better knowledge and understanding of particulars concerning StateParties to the Convention and 2/ having a solid occasion to understand all the details and
“mysteries” of the Convention’s control machinery, which finally produce a more reliable
imagination concerning the real protective possibilities of this mechanism.
The final conclusion of this article is connected with the thesis of interactions between
the Strasbourg Court and domestic authorities. Thus, the substantive influence is mutual, no
matter how different it can be from the purely legal view-point. It is for sure the fact of
belonging to the same European system of human rights control we should co-operate at
every possible way for the purpose of greater effectiveness of our system. This is exactly the
reason why the Author of the article proposes to think seriously about the possibility
concerning the erga omnes effect of the Strasbourg judgments in the sense that they should be
also taken into account by other State-Parties to European Convention on Human Rights.
This kind of attitude (actually, fully supported by the Council of Europe’s organs) should be
treated as one of the basic prevention measures as far as the similar violations of the
Convention’s standards are concerned.
In this regard the publications informing about the specificity of the protection of
human rights in particular State-Parties seems to be of a significant importance and as such
they should be treated as the way of necessary and solid dissemination of information
concerning the ECHR system.
Keywords: Poland; domestic authorities; European Convention on Human Rights;
European Court of Human Rights; case-law; impact of the international judgments;
interactions between the Strasbourg Court and domestic authorities.
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The main purpose of this article is to provide a synthetic reflection
concerning the practical impact of the cases concerning Poland upon the general
tendencies and trends within the Strasbourg case-law1. The Author is fully aware
that despite the term “contribution” implies mainly positive effects, however
some problematic issues or even complications in this regard can also appear.
Exactly due to this fact the term “contribution” is understood broadly in this
paper.
While considering the state’s contributions to the Strasbourg case-law, a
similar opinion can be formulated as far as any of the State-Parties to the
European Convention on Human Rights of 1950 (ECHR, Convention) are
concerned. For sure, each of them could have provoked more or less
complicated legal discussions between the judges of the European Court of
Human Rights (ECtHR, Court). Like one should remember that the interaction
can be mutual, i.e. while “influencing the shape of the Strasbourg case law, the
State-Parties can initiate the domestic impact in one or another country,
depending on the “good will “ of the latter.
Actually, in the hitherto English language human rights literature, the
problem of the so-called Polish case-law in Strasbourg has been already
invoked, however with a visible difference as far as the basic thesis was
concerned2 or as the way of presentation was proposed 3. Both these issues have
been treated in the above-mentioned literature in a rather traditional way and
that was the reason why the decision concerning the preparation of this article
has been made up.
Thus, just in the beginning it would be proper to state that the structure of
present article will differ from the above-mentioned papers as it will concentrate
upon the following issues:
1/ possible practical impact of the “Polish” judgments upon the way of
interpretation of the ECHR standards;
2/ effective influence of the above-mentioned judgments on the ECHR
control machinery and its functioning,
3/ general attitude of the Council of Europe and the ECtHR towards
different problems of Member-States being in transition and finally,
4/ the reference to the “controversial” Polish cases (as for their sociopolitical context) and proposal of appreciation of the attitude of the ECtHR
towards this kind of problems.
1

Poland became a Member–State of the Council of Europe in November 1991 r. It ratified the European
Convention o Human Rights of 1950 on 19 January 1003 r, however the declaration concerning the control
jurisdiction of the European Court of Human Rights under previous Article 46 of the ECHR was deposited on 1
May 1993 r. Until the day of finishing this Article there have been 1049 judgment against Poland out of each in
887 judgments at least one violation of the ECHR were found.
2
See e.g. A. Drzemczewski, M.A. Nowicki, The Impact of the ECHR in Poland, European Human Rights Law
Review 1996, issue 3, pp.261-286; M. –B. Dembour, M. Krzyżanowska- Mierzewska, Ten Years On: The
Popularity of the Convention in Poland, European Human Rights Law Review 2004, issue 4, pp. 400-423.
3
See M.-B. Dembour, M. Krzyżanowska- Mierzewska, Ten Years On: The Voluminous and Interesting Polish
Case Law, European Human Rights Law Review 2004, issue 5, pp. 517-543.
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According to the Author’s opinion this kind of attitude allows a deeper
understanding concerning the specificity of the functioning of the Strasbourg
individual control machinery. At the same time it can provoke some reflections
concerning the image of the ECtHR at the particular domestic levels.
Ad 1. In this sub-point it would be proper to make a reference to two
relatively old, but still interesting cases, each one of them will lead to different
effects and conclusions. Thus, the first one is a rather well known Сase of
Witold Litwa v. Poland (2000)1 and concerns directly the classic problem of the
international treaty law, i.e. the interpretation rule concerning treaty standards.
As it is commonly known the leading role in this regard is up to the Articles 3133 of the Vienna Convention on the Law of the Treaties 19692, according to
which the process of interpretation must start with ascertaining the “ordinary
meaning of the terms of the treaty – in their context and in the light of its object
and purpose”.
In the case of W. Litwa there was a problem concerning proper
interpretation of the word “alcoholics” as it had been used in Article 5 § 1 (e) of
the ECHR. The applicant, an older and blind man, while being under the
moderate influence of alcohol, started to make some disturbances at the postoffice. Due to the intervention of the post-office clerks the police arrived and
took W. Litwa for several hours to the sobering-up chamber.
In his application sent to Strasbourg W. Litwa complained about
unlawful and arbitrary deprivation of his liberty which according to him
constituted the violation of Article 5 § 1 (e) ECHR. The main point of
contention between the parties concerned the argument if W. Litwa could be
classified as “alcoholic” as the government strongly insisted while invoking
Article 5 § 1 (e) of the ECHR. According to the applicant “alcoholic” means
something else than the term of “intoxicated person”, and thus the Convention
standard invoked by the government was not relevant in his case (§ 44).
Obviously, and this was confirmed by the ECtHR, from the medical
viewpoint a single or occasional instances of alcohol intoxication was not
equivalent to “alcoholism”. The latter term – according to its scientific and lay
usage – concerns persons addicted to and dependant on alcohol and not those
being temporarily under its influence (§ 60).
At this stage of consideration of the above-presented case a real problem
appeared, as the catalogue of the accepted cases of deprivation of liberty
specified in Article 5 of the ECHR, is an exhaustive list by its nature. Surely,
from the legal view-point such exceptional standards cannot be given an
extensive interpretation (exceptiones non sunt extendendae).
On the other hand, the Strasbourg Court agreed with the Government’s
justification that a strict interpretation of the term “alcoholic” would lead to
totally absurd results in the context of the purpose of Article 5 of the ECHR. It is

1

Case of Witold Litwa v. Poland, judgment of 4 April 2000,appl. no. 26629/95.
Vienna Convention on the Law of the Treaties, done on 23 May 1969, United Nations Treaty Series, vol. 1155,
p. 331. Poland ratified this treaty in 1990 (see Official Journal 1990, No. 74, item 439).
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beyond the doubts the intervening police officer is not able to know if an
intoxicated person in front of him is alcoholic or just a drunken man.
Actually, according to the best knowledge, this is the only one of such
cases where finally the ECtHR agreed to accept a more flexible interpretation of
a standard with the ex definitione exceptions. It was done through the reference
to the preparatory works on the Convention, where it was stated that the ratio
legis of Article 5 § 1 (e) of the ECHR had been “to cover the right of the
Contracting States to take the necessary measures for combating /…/
drunkenness” (§ 55). Moreover according to the Court the invoked standard is
directed to the persons who are not medically diagnosed as “alcoholics”, but
whose behavior under the influence of alcohol intoxication poses a threat to
public order or create danger for himself/herself.
Saying so the ECtHR decided to deal with the case in substance and
finally holding by 6 votes to 1 it found a violation of Article 5 § 1 (e) of the
Convention due to establishing that the police intervention – even being legal
and serving the justified aim – was disproportionate against the background of
the circumstances of the case (briefly, being under the modern influence of
alcohol cannot justified the deprivation of liberty in the sobering-up chamber).
What seems to be worth stressing is the fact that it was for the first time
in the ECtHR activity when the Court departed from its tradition of not adding
anything else to the list of exceptions which justifying deprivations of liberty. In
his concurring opinion Judge G. Bonello described this even as “an anomalous
and dangerous approach”. In this regard the similar criticism was formulated in
the concurring opinion of the Judge B. Conforti who despite reminding that “in
claris non fit interpretation” and concluded that where the Convention gives
the clear and precise rule concerning the conduct of the State, “ the Court’s
decision should not be made to depend on an assessment of the minor details of
the case”. Actually, even in the Polish literature concerning the protection of
human rights there were critical opinions and comments in this regard1.
Whatever the final opinion of this controversial issue would be for sure
that the ECtHR relied mainly upon the protective and preventive purposes of
Article 5 § 1 (e) of the Convention, which without any doubts equal with a
broader way of interpretation of exceptions ex definitione which seems at least
to be a controversial one.
On the other hand it would be difficult to agree with a strict interpretation
in such cases which in effect – while losing a real protective nature – would
lead to additional restriction towards the sick persons as alcoholics surely are.
Nonetheless, this Polish case was included into the Strasbourg case-law as the
first one concerning the term being a “bone of contention”. Furthermore, it is a
very good example, that even the Founding Fathers of the Convention could not
foresee the detailed controversies which might have arisen upon the “word
which seems to be commonly understood” in the specific circumstances.
1

See: Gronowska B. Wyrok ETPCz w sprawie Witolda Litwy przeciwko Polsce z 4 kwietnia 2000 r. (problem
legalnosci pozbawienia wolnosci w izbie wytrzeźwień) Prokuratura I Prawo 2000, nr 7-8, ss. 139-145.
(Gronowska B. Judgment of the ECtHR iin the case of Wilotd Litwa v. Poland of 4 April 2000 (problem of
legality of detention in sobering-op chamber) Procurature and Law 2000, No 7-8, pp. 139-145).
18

The second example, though still connected with the interpretation issue,
has led to the practical effects on a large scale, both in the Strasbourg case-law
as at the domestic levels. The famous Сase of Kudła v. Poland (2000)1 for sure
can be treated as a precedential case2. Thus, against the background of very
typical “Strasbourg stories”, (i.e. these ones connected with the time of pre-trial
detention, the reasonableness of its length as well as the requirement of the
reasonable time of judicial trial as such), the ECtHR decided for the first time to
change its attitude towards the interpretation of the mutual relation of Articles 6
and 13 of the ECHR.
Until this particular case the traditional opinion of the Court was
expressed in such a way that “the requirements of role of Article 6 § 1 to Article
13 are less strict than, and are here absorbed by, those of Article 6”. To put it in
a different way “the role of Article 6 § 1 in relation to Article 13 is that of a lex
specialis, the requirements of Article 13 being absorbed by those of Article 6 §
1” 3.
While dealing with the case of Kudła v. Poland, the ECtHR, taking into
account a.o. the continuing accumulation of applications before it in which the
only, or principal, allegation is that of failure to ensure a hearing within a
reasonable time as required by Article 6 § 1, decided to review its previous caselaw. In effect a totally new vision concerning the relation of the abovementioned Articles appeared.
In consequence, in order to make the State-Parties more responsible for
their obligations arising upon the ECHR – due to the subsidiarity principle4 – the
Court stressed that in any case of allegations concerning the reasonableness of
the judicial trials these were up to the national authorities which should have
been addressed in the first place. Otherwise, in the light of the factual situation
in front of the ECtHR “the scheme of human rights protection set up by the
Convention is liable to be weakened” (§ 155).
Thus, in result according to the great majority of the European judges (by
16 votes to 1 vote ) it was considered that “the correct interpretation of Article
13 is that that provision guarantees and effective remedy before a national
authority for an alleged breach of the requirement under Article 6 § 1 to hear a
case within a reasonable time” (§ 156).
In order to illustrate the further practical effects of this new interpretation
line the example of Poland seems to be highly appropriate. In the traditional
1

Case of Kudła v. Poland, judgment of 26 October 2000, appl. No 36210/96
For more about the concept of the „precedent” in the Strasbourg case law see: Balcerzak M. Zagadnienie
precedensu w prawie miedzynarodowym praw człowieka, Toruń 2008, ss. 163-216 (Balcerzak M. Problem of
precedent in the international law of human rights, Torun 2008, pp. 163-216).
3
Such a viewpoint was traditionally represented by the ECtHR – see e.g. in the following cases: Sporrong and
Lonnroth v. Sweden, judgment of 23 September 1982, app. no. 7151/75, 7152/75, § 88; Kamasinski v. Austria,
judgment of 19 December 1989, appl. no. 9783/82, § 110; Pizzetti v. Italy, judgment of 26 February 1993, appl.
no 12444/86; Bouilly v. France, judgment of 7 December 1999, appl. no 38952/97, Giuseppe Tripoli v. Italy,
judgment of 25 January 2000, appl. no 40946,98
4
The problem of the subsidiarity principle was invoked in an expressive way in the Kudła case, where the
ECtHR stated” By virtue of Article 1 /…./ the primary responsibility for implementing and enforcing the
guaranteed rights and freedoms is laid to the national authorities. The machinery of complaint to the Court is
thus subsidiary to national systems safeguarding human rights. This subsidiary character is articulated in Articles
13 and 35 § 1 of the Convention” (§ 152 of the judgment).
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Polish practice, before the judgment in Kudła case, the persons being in the
same situation as the above-mentioned applicant, had at their disposal only a
kind of administrative complaint to the president of a particular domestic court
or from 2004 also the civil action under Article 417 of the Civil Code. For sure,
these kind of legal measures did not meet the requirements of “effectiveness” as
required by Article 13 of the ECHR1.
Finally, on 17 June 2004 the Polish Parliament enacted a new Act on the
complaint on the violation of the party’s right to have a trial without an undue
delay2. By its nature such a complaint was to be considered by a higher court
and in consequence – at least according to the original version of the Act of
2004 – an individual claiming to be the victim could have received a financial
amount of 1000 to 10.000 Polish zloties. Just in the beginning of the existence of
this new Polish solution the ECtHR appreciated it in a rather positive way3.
Unfortunately, the whole future practice approved the doubts of judge J.
Casadevall who, as the only one, wrote a partly dissenting opinion to the final
conclusion of the ECtHR in the judgment in the case of Kudła. According to
him, “it is not certain that the level of judicial protection afforded at European
level by the Convention will be strengthened merely because the Court will now
be able to find a double violation – firstly on account of the excessive length of
the proceedings and secondly on account of the lack of any effective remedy to
complain about it./…/ Ultimately only the litigant would suffer the consequences
of this situation” (points 4-5 of the opinion).
Actually, in the Polish practice not only an additional domestic remedy
appeared (which should be firstly exhausted by the victims) but also the
compensation provided for the in original version of the Act of 2004 appeared
quite quickly to be illusory. According to the statistics the applicants were able
to receive only the financial redress in amount close to the lowest level provided
for by the Act of 2004 (app. 20% of the available sums). Well, as compared this
situation to the possible just satisfaction ordered in Strasbourg the domestic
amount of financial redress occurred largely below the levels. Even the ECtHR
noticed, that the compensations received under received by the victims at the
domestic levels should be at least proportional to those received in Strasbourg4.
1

The concept of “effectiveness” of a domestic remedy covers not only practice but the laws contexts – see cases
of: Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, appl. no. 21987/93, § 95; Aydin v. Turkey, judgment of 28
September 1997, appl. no. 28293/95, § 103, Kaya v. Turkey , judgment of 19 February 1998, appl. no.
22729/93, § 106; Ilhan v. Turkey, judgment of the Grand Chamber of 27 June 2000, appl. no. 22277/93 § 97.
2
Dz. U. 2004, no 179, poz. 1843. (Official Journal 2004, No. 179, item. 1843). See also Balcerzak M. Projekt
ustawy o skardze na przewlekłość postepowania karnego – w celu wykorzystania wyroku Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kudła przeciwko Polsce (skarga nr 30210/96, wyrok z 26 października
2000 r.), Biuletyn Biura Informacji Rady Europy. Ochrona Praw człowieka w Systemie Prawa Europejskiego,
2003, nr 3, passim (Balcerzak M. Project on the complaint concerning the prolonged judicial procedure – for the
purpose of the execution of judgment in the case of Kudła v. Poland /appl. no. 30210/96, judgment of 26 October
2000), Bulletin of the Council of Europe’s Information Office. The Protection of Human rights in the System of
European Law”, 2003, No 3, passim; Kłak Cz. P. Skarga a przewlekłość postępowania karnego a Europejska
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka I Podstawowych Wolności, Rzeszów 2011, passim (Kłak Cz. P. Claim
for the prolonged criminal procedure and the European Convention on Human Rights, Rzeszów 2011, passim);
3
Case of Krasuski v. Poland, judgment of 14 June 2005, appl. no 61444/00, § 69.
4
It is especially important as In the Сase of Scordino v. Italy (No.1), judgment of 29 March 2006, appl. no.
36813/97 the ECtHR stated that “the Court awards higher levels of compensations than those awarded by the
Convention institutions prior to 1999 ( § 176).
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Interestingly enough it was not only the problem of money but also the
practical functioning of this new domestic mechanism. Thus, in the case of Tur
v. Poland (2007)1 the ECtHR concluded that the remedy under “the 2004 Act
cannot be regarded as “effective” within the meaning of Article 13, and
consequently there was a violation of this standard.
In consequence on 20 February 20092 the Act of 2004 was amended in
such way that the levels of possible compensation became higher (2000 -20.000
Polish zloties). Moreover, when the complained is declared admissible and when
the applicant requires the financial redress, the court is obliged to deal with the
financial issue. Thus it is impossible to ignore the applicant’ request in this
regard. This kind of solution was lacking in the Act of 2004.
This is for sure a very positive example, concerning a dynamic duty of the
State-Party to the ECHR, in that sense that it should always control the trends in
the Strasbourg case-law in order to provide for as effective domestic remedies as
possible and fully compatible with the ECtHR standards.
The just presented case can lead to the second field of consideration,
namely the impact of the content of “Polish judgments” upon the way in which
the ECHR control the Convention machinery works.
Ad 2. This is exactly this spectacular and new tendency which appeared
within the Strasbourg procedure and was strictly connected with the structure or
systemic violations of human rights as prescribed in the ECHR. Nowadays, the
term “pilot judgments” is a well known institution of the Strasbourg procedure,
becoming its constant formal element3.
However, it should be reminded that the first pilot judgment appeared in
the case Broniowski v. Poland (2004). The Strasbourg Court was just facing
nearly 80.000 similar cases concerning the violation by Poland of the right of
property (Article 1 of the Protocol No. 1) in front of the problem of adequate
compensation for the persons entitled to it as far as the so-called “beyond the
River Bug” properties were concerned. According to the common opinion a very
practical step was done by the ECtHR, though surely it could be a little
disappointing for those individual applicants who were concerned. Thus, in
practice the Court concentrated itself on this particular case whereas during this
time all the other similar applicants were waived, i.e. just waiting till the final
solution of the first one of such cases4.
1

Case of Tur v. Poland, judgment of 23 October 2007, appl. no. 21695/05, § 68.
Dz. U. z 2009, Nr 61, poz. 498 (Official Journal of 2009 , No. 61, item 498).
3
The institution of the pilot judgment was inserted by the ECtHR into the Rules of the Court on 21 February
2011 – see Rule 611 Of the Rules of the Court, European Court of Human Rights, Strasbourg 18 March 2011,
pp. 1-2. It is worth mentioning that the Council of Europe were looking for the solution of systemic problem by
itself – see the Resolution of the Committee of Ministers Res(2004)3 on the cases arising systemic problems,
(in:) Guaranteeing the effectiveness of the European Convention on Hyman Rights. Collected texts, Strabourg
2004, p. 80-81. See also The Pilot –Judgment Procedure, Information note issued by the Registrar, Strasbourg
2002.
4
For more information see: Leach P. Beyond the Bug River – A New Dawn for Redress Before the European
Court of Human Rights, European Human Rights Law Review 2005, issue 2, pp. 151-159; KrzyżanowskaMierzewska M. Sprawy mienia zabużańskiego przed ECtHR, Europejski Przegląd Sądowy 2008, Nr 12, pp. 2025. (Krzyżanowska-Mierzewska M. “Beyond the Bug River” Cases in front of the ECtHR, European Judicial
Review 2008, No. 12, pp. 20-25),
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Due to the deep consideration of the “beyond the River Bug” properties in
front of accessible compensation in the time being (15% of a real value of the
lost property, however no more than 50.000 Polish zloties) according to the Act
of 20031 the Strasbourg Court found an evident violation of the contested Article
and recommended the State –Party to take necessary steps concerning the
general measures to make the whole situation compatible with the ECHR
standards.
In effect a new domestic regulation was elaborated in 2005, according to
which the limit of possible compensation was increased to 20% of the property
left in the east parts of previous Polish territory (however under the friendly
settlement considered between the parties)2. Actually the problem is still under
consideration, as on 12 December 2013 Polish Parliament undertook the new
efforts towards the strengthening the position of persons entitled because of the
“Beyond Bug River” properties. The procedure is still pending3.
A very similar situation appeared in the second Polish case – HuttenCzapska v. Poland (2005/2006)4, in which the problem of the right of property
was connected with the private owners of apartments (the population of nearly
100.000 victims in queue for Strasbourg Court). In this case according to the
first judgment of the ECtHR5 the restrictive system of rent control concerning
the private owners of the buildings, according to which the ceiling on rents was
so low that they even did not cover the costs of property maintenance was a
violation of Article 1 of the protocol No. 1 to the ECHR. Due to the whole pilot
judgment procedure a new law was enacted which solved the problem in a way
o more proper “fair balance” of the colliding personal interests6.
One could easily claim that the above-mentioned judgments happened by
an accident, being they in proper place and proper time, i.e. while looking of the
ECtHR for any rescue mechanism concerning not only particular breach of the
Convention but likewise the efficacy of the individual compliant procedure
under the ECtHR7. Surely they were. But in the international (also domestic)
justice system the mechanism works in the same way. One simply should wait
1

Ustawa z 12. XII 2003 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawionego mienia poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2004 r., Nr 6, item 39 (Act on the realization of the right to
compensation for the property left beyond the current Polsh boarders – Official Journal of 2004, No. 6, item 39.
2
Finally, in this case a friendly settlement was achieved and due to this fact the Grand Chamber in its judgment
of 28 September 2005 struck out the case from the list. It is worth mentioning that the old regulation was
replaced by a new Act of 8 July 2005, according to which the minimal level of compensation was risen to 20%
of the actual value of the “Beyond the River Bug” property – Dz. U. nr 169, poz. 1418. (Official Journal of
2005, No. 169, item 1418).
3
This new effort is directed towards the widening of the scope of persons entitles, i.e. among them there will be
also the persons who before the date of 1 September 1939 did not live in the territory where their property was.
4
Dz.U. z 2003 r, Nr 61, poz. 488 (Official Journal of 2003, No. 61, item 488).
5
Case of Hutten-Czapska v. Poland, judgment 22 February 2005, appl. no. 35014/94; judgment of the Grand
Chamber of 19 June 2006.
6
The contested Decree on housing commissions of the Polish Committee of National Committee Libration of
9 October 1994 was replaced by the new regulation, namely the Act on rights of inhabitants of 8 December 2006
and Act of change in the management of real estates of 24 August 2007. Due to the friendly settlement achieved
by the parties the Grand Chamber struck out of the list the above-mentioned case on 12 April 2008.
7
Actually, such efforts appeared earlier also in the professional literature – see: Dembour M.B. “Finishing off”
Cases: The radical Solution to the problem of the Expanding ECtHR Caseload, European Human Rights Law
review 2002, issue 5, p. 611 and the following.
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until the decisive organ is still ready enough to deal with the exactly same
systemic problems. In this regard, it simply happened the patience of ECtHR
was at the limits and thanks to the “mere” Polish case a new control machinery
element appeared.
Ad 3. In this part of the article a very interesting question concerning the
quality of the protection of human rights in new State-Parties appears. Exactly
the problem is connected with the widely discussed phenomenon of lustration
procedures in the ex-communist countries.
Let us remind that the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
adopted the Resolution 1069 (1996) concerning the measures to dismantle the
heritage of former communist totalitarian systems1.
In the above-mentioned document one can read as follows:
“The aim of lustration is not to punish people presumed guilty – this is the
task of prosecutors using criminal law – but to protect the newly emerged
democracy (point 12) and likewise;
/…/ It should be ensured that lustration laws and similar administrative
measures comply with the requirements of a state based on the rule of law, and
focus on threats to fundamental human rights and democratization process
(point 13)”.
Exactly this kind of problem arose in the case of Matyjek v. Poland (
2
2007) in which the applicant Tadeusz Matyjek (previous deliberate and secret
collaborator with the Security Service) complained in Strasbourg about the
quality of the lustration proceedings continued against him3. According to the
applicant in the procedure he was not able to defend himself properly due to the
fact that most of the materials were secret and confidential, thus the lustration
court did not allow him to make any copies, to take notes made in the registry by
the applicant nor to show the notes to anyone or to use them at the hearings.
On the other hand, due to contested law in a visibly different position was
the Commissioner of the Public Interest who was a party to the proceedings and
who did not face such strict limitations during the preparatory stage of
procedure. In his application T. Matyjek complained about the violation of
Article 6 of the ECHR, i.e. fair trial, equality of arms and right to defense.
Taking into account all the circumstances of this case the ECtHR accepted
most of the arguments of the applicant. Interestingly, the ECtHR invoked an
argument concerning the passage of time, as in its opinion “in December 2000,
the confidentiality of some of the documents lifted, nonetheless the limitations
were still applicable to newly included documents” (§ 61).

1

See the Resolution 1096(1996) on measures to dismantle the heritage of former communist totalitarian system,
adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 27 June 1996 (23rd Sitting). Additionally,
there are the Guidelines to ensure that lustration law and similar administrative measures comply with the
requirements of a state based on the rule of law – Doc. 7568, adopted on 3 June 1996 (Reppourter : Mr Severin)
2
Case of Matyjek v. Poland, judgment of 24 April 2007, appl. no. 38184/03.
3
Ustawa z 11 IV 1997 r. o ujawnianiu pracy lub słuzby w organach bazpieczeństwa państwa lub współpracy z
nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne, Dz. U. z 1997, Nr 70, poz. 443 (L aw of 11 April
1997 on disclosing work for or service in the state’s security services or collaboration with them between 19441990 by persons exercising public functions, Official Journal of 1997, No. 70, item 443).
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Thus in its final and unanimous conclusion the ECtHR expressed the
opinion that the Polish lustration proceedings against the applicant, “taken as a
whole”, cannot be considered as fair within the meaning of Article 6 § 1 taken
together with Article 6 § 3 of the ECHR.
Ad 4. The last reference in this paper will be done to those cases which –
while having their original domestic specificity – can serve as a perfect example
for the proper understanding of the scope and quality of the European human
rights offer elaborated by the Council of Europe. In the beginning of this article
they were called as the “sensitive” cases, mainly due to their historic-socio and
simply political context.
In this part of the presentation the reference to the two newest Polish cases
should be done. Even dealing with totally different matters (as of past and the
future) they have a kind of common background which is directly connected
with their “political” (and in that sense “sensitive” or “fragile”) nature.
The first example in this sub-point are the judgments of the ECtHR in
case of Janowiec and others v. Russia (2012/2013)1 which concerned the
Second World war drama called “Katyń massacre” done by the Russian
authorities in 19402. In this particular case there were 15 close relatives of the
direct victims who complained in Strasbourg a.o. the violation of Articles 2 and
3 of the ECHR as far as the Russian fact-finding procedure of 1990 was
concerned. It concluded with the negative decision in 2004. The applicant
complained that the Russian authorities neglected them totally as potential
participants to the procedure.
Against the background of this particular case a very important problem
concerning the possibility of making division as far as the substantive and
procedural duties of the state arising from Article 2 of the ECHR were
concerned. For persons being familiar with the ECHR system the abovequestion was not that clear, depending on the case-by-case practice of the
ECtHR3.
For the persons involved in the case of Janowiec and others v. Russia a
kind of hope could arise upon the background of the case of Šilih v. Slovenia of
20074, in which for the European judges accepted the possibility of a separate
consideration of positive procedural duties under Article 2 of the ECHR, even if
the substantive problem in this regard appeared before ratification of the ECHR.
Nonetheless, the above-mentioned case did not concern such a big time
discrepancy and according to the opinion of the European judges there should
have been a genuine connection between the death and the positive procedural
duties of the State (§ 163).

1

Case of Janowiec and others v. Russia, judgment of 16 April 2012, appl. no. 55508/07; judgment of the Grand
Chamber of 21 October 2013.
2
See: Karski K., Szonert Binienda M. (eds.) Katyn. State-Sponsored Extermination, Cleveland, Ohio 2013,
passim.
3
See e.g.: decision of the ECtHR in the case of Moldovan and other v. Romania of 13 March 2001, appl. no.
41138/98; decision of the ECtHR in the case of Voroshilov v. Russia, of 8 December 2005, appl. no. 2501/02;
Case of Blećic v. Croatia, judgment of Grand Chamber of 8 March 2006, appl. no. 59532/00.
4
Case of Šilih v. Slovenia, judgment of 28 June 2007, appl. no. 71463/01.
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Finally, due to the ratione temporis requirement the ECtHR did not deal
with the tragedy as such and not with the situation before the ratification by
Russia of the ECHR (which happened in 1998). Thus, it simply concentrated on
the way in which the current Russian authorities treated the members of the
next of kin of the direct victims in the period 1998-2004.
According to the 7 judges Chamber the judges (by 5 votes to 2 votes)
found a violation of Article 3 of the ECHR to some of the applicants and (by 4
votes to 3 votes) decided that the Russian authorities failed to comply with their
obligation under Article 38 of the Convention. Actually, the lack of the Russia’s
cooperation with the ECtHR was more than spectacular.
This case appeared once again in Strasbourg and this time in front of the
Grand Chamber. Rather surprisingly and to a great disappointment both of the
applicants and Polish society as a whole this time the Strasbourg Court took
totally different viewpoint. According to its conclusion (by 13 votes to 4 votes)
there was no violation of Article 3 of the ECHR in the case of applicants as even
though “according to the Court’s case law the suffering of the family members
of a “disappeared persons” who can go through a long period of alternating
hope and despair may justify finding a violation of Article 3 of the ECHR/…./
As regards the instant case, The Court’s jurisdiction extends only to the period
starting on 5 May 1998 (the day of entrance into force of the Convention in
respect to Russia. The Court has found that from that date, no lingering
uncertainty as to the fate of the Polish prisoners of war could be said to have
remained. Even though not all the bodies have been recovered, their death was
publicly acknowledged by the Soviet and Russian authorities and has become an
established historical fact” (§ 186).
Thus, in conclusion in an unanimous opinion of the Grand Chamber the
State concerned only failed to comply with the obligations under Article 38 of
the Convention.
It could be difficult to oppose that this was one of more complicated
cases, however the strictly formalistic attitude of the Court can bear some
different reflections – from simply practical one (i.e. the Court tries to eliminate
in future the similar cases concerning the events form the far away past) to
simply political ones (like, e.g. that it was a kind of too lenient ECtHR towards
Russia). Exactly, such opinions appeared immediately in the Polish professional
literature1.
Maybe the words used under the address of the ECtHR were too strong
and emotional. Nonetheless we cannot forget that the whole ECHR control
machinery deals with people and their different dramas. Thus in the case like
this the ECtHR should be extremely careful as far as its public image is
1

See: Kamiński I. C. Właściwość czasowa (ratione temporis) Europejskiego trybunału Praw Człowieka w
Strasbourgu w sprawach dotyczących prawa do życia – uwagi na kanwie “skarg katyńskich” (w:) Balcerazk M.,
Jasudowicz T., Kapelańska-Pregowska J. (eds.) Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej system kontrolny –
perspektywa systemowa i orzecznicza, Toruń 2011, ss. 333-357. (Kamiński I.C. Temporal Competence (ratione
temporis) of the European Court of Human Rights in Strasbourg in the cases concerning the right of life –
remarks upon the basis of the “Katyń applications), (in:) Balcerzak M., Jasudowicz T., Kapelańska-Pręgowska J.
(eds.) European Convention on Human Rights and its control system – systemic and case-law perspective, Torun
2013).
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concerned. On the other hand, one can try to understand the position of the
ECtHR, if it was to be a kind of policy for improving the more fluent work of
the Court in its confrontation with very “old cases”, no matter which country
they will concern. However, what we need in this regard is for sure a stabile and
compatible Strasbourg case-law.
The next and similarly problematic case is connected with the widely
discussed problem of confidential CIA detention centres for the persons
suspected of being involved in the terrorism activities. At the moment in
Strasbourg there are the applications of Al-Nashiri v. Poland 1 and Husayn (Abu
Zubaydah) v. Poland2. In both of the cases the applicants, being they
consequently of Saudi Arabian stateless Palestinian origins, complained that for
six and nine months they were torture, ill-treatment and incommunicado
detained in the Stare Kijkuty facilities while their transfer from Poland to the
USA. At the moment of preparing of this Article the problem is still under
consideration (on 3 December 2013 the Court held its hearing held in camera),
nonetheless the applications were admitted as non ill-founded.
Actually, this case – depending on the final verdict of the ECHR – can be
an extreme example concerning the Polish highest political officials. Before the
above-mentioned applications were sent to Strasbourg there was in the Polish
society an open discussion concerning the “rumor about” the secret CIA
detention centres in Poland. As it is easy to guess all the officials strongly
negated and excluded such fact. Now, when the European human rights control
mechanism was put in motion the same official persons changes their previous
statements, saying e.g. “that it was only a kind of co-operation with the US” (expresident Aleksander Kwaśniewski) or quite cynically that “it was done by the
Americans, thus we have clean hands” (Ministry of Foreign Affairs - Radek
Sikorski). For some of Polish society the case reveals not the best picture of
Polish political elites.
Comparing the two different decisions of the two Chambers of the ECtHR
in the case is could be concluded that the ECtHR would not like to work in
future with the problems having their origins in a far away past. Even
understanding this way of attitude, the problem still remains open as far as the
present domestic authorities react for the problem in their contemporary legal
system.
For sure the ECtHR is a true international court with its full necessary
features, like independence and impartiality. On the other hand the present and
future challenges can provoke some obstacles, especially if the Court will be
confronted with more and more cases of this nature.
Openly speaking, in the Polish literature there have been a strong and
professional criticism concerning both the cases. This happened not only in the
first one, where we have already had the final conclusion, but also in the second
one where we should still wait for such a judgment.

1
2

Al-Nashiri v. Poland (communicated case) on 10 July 2012, appl. no. 28761/11.
Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland (communicated case) on 9 July 2013, appl. no. 7511/13.
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As for the case of Janowiec and others v. Russia it was expressly said, that
“the ECtHR was following the will of the Russia, paying no much attention to
the real harms of the applicants”.
In the second case, just being under consideration, the Polish authorities
also notified the ECtHR that for important reasons connected with the national
security, they would be not so ready for a full co-operation with the ECtHR as
required by Article 38 of the ECHR. Thus, like Russia we can face a similar
problem as far as the fulfillment of our obligation under the Article 38 of the
ECHR is concerned.
Conclusion
The last invoked examples can lead quite easily to a crucial question
concerning the real “impartiality and independence” of the European judges.
There is a common opinion that the politics is the greatest enemy for the
effective human rights protection. For sure this issue creates the great concern of
the Council of Europe. A very good example in this regard is the Resolution on
Judiciary Ethics of 20081. In this interesting document of the ECtHR one can
find three basic principles which seems to be of great importance as far as the
social confidence is concerned.
Thus, according to:
the rule I (Independence) the judges should be free of all the
external authorities or influence;
in the rule II (Impartiality) judges should avoid conflicts of
interests as well as situations that maybe reasonably perceived as giving rise to a
conflict of interests, and lastly
In the rule II (Integrity) there is a requirement of such a conduct
which must be consistent with the high moral character.
Surely for some of the professionals such rules may not be of an adequate
protective nature. Nonetheless, it would be dishonest to preclude all the efforts
which aim at the strengthening of the European judiciary. It seems properly to
quote the words of Baroness Hale of Richmond who said: “ The courts will treat
with particular suspicion (and might even reject) any attempt to subvert the rule
of law by removing governmental action affecting the rights of individual from
all judicial power”2
The further reflection would be connected with somehow different aspect
of the ECHR control machinery. For every person dealing professionally with
the ECHR system of control it would be a kind of absurd or at least pattern of
being naive to argue that this kind of a unique international procedure
concerning the observance of treaty human rights standards should not undergo
any necessary modifications. It should be admitted that stressing exactly this
moment of modifications is quite intentional. As everybody dealing with the

1

Resolution on Judiciary Ethics, adopted by the Plenary court on 23 June 2008, Strasbourg 2008.
Lord Steyn, Opinion: Democracy, the Rule of Law and the Role of the Judges, European Human Rights Law
review 2006, issue 3, p.252.
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ECtHR system knows perfectly well the judgments of the Strasbourg Court
oblige only the parties to the conflict (inter-parties effect).
From the legal viewpoint such a solution cannot be criticized. But we also
cannot forget that we are talking about a very specific field of international
public law and this can be used in the wider discussion concerning the practical
impact of different State-Parties to the ECHR judgments. After all, we belong to
the same system of values, principles and commitments.
From the view-point of the present article it has been already stressed that
every State-Party to the ECHR has its own problems and dilemmas.
Consequently, the judgment of the ECtHR with its impact on inter-parties
relation - can be a signal for the State-Parties to review their own system and
legal solutions concerning a somehow similar problem.
In the above–mentioned context the Author of this paper is strongly
convinced that the efforts towards the widening of the scope concerning the
practical influence of the ECtHR judgment would be highly useful for the
general prevention of similar problem within the State-Parties to the ECtHR.
To be more specific, this practical proposal was proclaimed earlier both in
the literature1 as well in the official documents of the Council of Europe 2.
Maybe it is still too early to imagine the final results, but just from a logic
viewpoint this kind of influence of an individual ECtHR judgment can occur in
future to be a very good solution as far as the prevention of similar violations of
human rights are concerned.

ПОЛЬЩА ТА ЇЇ «ВНЕСОК» В ПРЕЦЕДЕНТНЕ ПРАВО
СТРАСБУРЗЬКОГО СУДУ
Божена Гроновська
Професср, доктор hab., завідувач кафедри прав людини, Факультет права та
адміністрації, Торуньський університет імені Ніколая Коперника, Польща
Анотація: У традиційному ставленні до міжнародної прецедентної судової
практики з прав людини головна увага приділяється так званому впливу міжнародних
1

See: Gronowska B. Effectiveness of the European Court of Human Rights’ Judgment in Poland – Normative
and Practical Aspect,(in:) Legal Ensuring of the Effectiveness Execution of Judgment and Implementation of
Practice of the European Court of Human Rights, Odessa 2013, p. 185.
2
See: the Recommendation Res(2004)5 of the Committee of Ministers to member state on the verification of the
compatibility of draft law, existing law and administrative practice with the standards laid down in the European
Convention on Human Rights, adopted by the committee of Ministers on 12 May 2004 at its 11 th Session.
Likewise this kind of solution is fully compatible with the Interlaken declaration which recall the MemberStates “to take into account the Court’s developing case-law , also with a view to considering the conclusions to
be drawn from a judgment finding a violation of the Convention by the other State where the same problem of
principle exists within their own legal system – point B.4.c. of the Interlaken Declaration of 19 February 2010
Conference. In the Polish doctrine such a proposal was presented by a.o. M. Balcerzak Analiza prawna na temat
wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Sejm, Biuro Analiz prawnych,
Warszawa 2012, p. 15 (Balcerzak M. Legal analyses of the execution of the ECtHR judgments by Parliament,
Office of the Legal Analyses, Warsaw 2012, p. 15).
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рішень на національну правову сферу. У цій статті - спроба показати іншу можливу
перспективу, а саме - особливий вплив окремих рішень, які фактично приносять щось
нове у розглянуту модель міжнародного контролю.
Відповідно до назви статті зазначена проблема буде аналізуватися на підставі
діяльності Європейського суду з прав людини в Страсбурзі. Крім того, розгляд буде
пов'язано з державою - учасником Європейської конвенції з прав людини 1950 р., Польщею. З урахуванням цього, автор пропонує наступну структуру презентації: 1)
приклади, що стосуються проблеми належної інтерпретації договірних стандартів;
2) можливість бути кінцевим пунктом, оскільки йдеться про функціонування
індивідуальної процедури оскарження в рамках Конвенції; 3) відсилання до судових
справ з «типовим» вітчизняним елементом, і, нарешті, хоча це не останній елемент,
4) судові справи специфічного характеру як дуже складні з точки зору відмінності
підстав.
На думку автора, всі елементи, взяті разом, можуть забезпечити дві переваги:
1) краще знання і розуміння особливостей, що відносяться до держав-учасників
Конвенції; 2) дають грунтовний випадок зрозуміти всі деталі і «таємниці»
контрольного механізму Конвенції, які в кінцевому рахунку продукують більш стійке
уявлення щодо реальних захисних можливостей цього механізму.
Остаточний висновок статті пов'язаний з тезою про взаємодію між
Страсбурзьким судом та вітчизняними властями. Таким чином, дійсний вплив є
взаємним, незалежно від того, яким різним він може бути з точки зору суто правовий.
Визнаючи факт приналежності до тої ж самої європейської контрольної системи
захисту прав людини, ми повинні співпрацювати всіма можливими способами з метою
більш високої ефективності нашої системи. Дійсно, це причина, чому автор статті
пропонує серйозно подумати про можливості, що відносяться до ефекту erga omnes
рішень Страсбурзького суду в тому сенсі, що вони повинні бути також прийняті до
уваги іншим державами - учасницями Європейської конвенції з прав людини. Цей вид
ставлення (в даний час повністю підтримуваний органами Ради Європи) повинен бути
використаний як одна з базових превентивних заходів, коли мова йде про подібні
порушення стандартів Конвенції.
У цьому відношенні публікації, що інформують про специфіку захисту прав
людини в окремих державах-учасницях, як видається, мають важливе значення і як
такі повинні використовуватися як спосіб необхідного постійного поширення
інформації про систему ЄКПЛ.
Ключові слова: Польща; вітчизняні влади; Європейська конвенція з прав людини;
Європейський суд з прав людини; прецедентне право; вплив міжнародних рішень;
взаємодія між Страсбурзьким судом та вітчизняними властями.
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Аннотация: В традиционном отношении к международной прецедентной судебной
практике по правам человека главное внимание
уделяется так называемому
воздействию международных решений на национальную правовую сферу. В настоящей
статье – попытка показать другую возможную перспективу, а именно – особое
влияние отдельных решений, которые фактически приносят нечто новое в
рассматриваемую модель международного контроля.
В соответствии с названием статьи указанная проблема будет
анализироваться на основании деятельности Европейского суда по правам человека в
Страсбурге. Кроме того, рассмотрение будет связано с государством – участником
Европейской конвенции по правам человека 1950 г., - Польшей. С учетом этого, автор
предлагает следующую структуру презентации: 1) примеры, относящиеся к проблеме
надлежащей интерпретации договорных стандартов; 2) возможность быть
конечным пунктом, поскольку речь идет о функционировании индивидуальной
процедуры обжалования в рамках Конвенции; 3) отсылка к судебным делам с
«типичным» отечественным элементом, и, наконец, хотя это не последний элемент,
4) судебные дела специфического характера как очень сложные с точки зрения
различия оснований.
По мнению автора, все элементы, взятые вместе, могут обеспечить два
преимущества: 1) лучшее знание и понимание особенностей, относящихся к
государствам-участникам Конвенции; 2) дают основательный случай понять все
детали и «тайны» контрольного механизма Конвенции, которые в конечном счете
продуцируют более устойчивое представление относительно реальных защитных
возможностей этого механизма.
Окончательный вывод статьи связан с тезисом о взаимодействии между
Страсбургским судом и отечественными властями. Таким образом, действительное
влияние является взаимным, независимо от того, каким различным оно может быть с
точки зрения чисто правовой. Признавая факт принадлежности к той же самой
европейской контрольной системе защиты прав человека, мы должны сотрудничать
всеми возможными способами с целью более высокой эффективности нашей системы.
Действительно, это причина, почему автор статьи предлагает серьезно подумать о
возможностях, относящихся к эффекту erga omnes решений Страсбургского суда в
том смысле, что они должны быть также приняты во внимание другим
государствами-участниками Европейской конвенции по правам человека. Этот вид
отношения (в настоящее время полностью поддерживаемый органами Совета
Европы) должен быть использован как одна из базовых превентивных мер, когда речь
идет о сходных нарушениях стандартов Конвенции.
В этом отношении публикации, информирующие о специфике защиты прав
человека в отдельных государствах-участниках, как представляется, имеют важное
значение и как таковые должны использоваться как способ необходимого постоянного
распространения информации о системе ЕКПЧ.
Ключевые слова: Польша; отечественные власти; Европейская конвенция по
правам человека; Европейский суд по правам человека; прецедентное право; влияние
международных решений; взаимодействие между Страсбургским судом и
отечественными властями.
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Annotation: EU-Ukraine cooperation unfolds within the framework of the European
Neighbourhood Policy and is structured by four principles: differentiation, joint ownership,
shared values and conditionality. Based on document analysis and in-depth interviews with
policy-makers,this article offers a critical analysis of the declared meaning and the
peculiarity of practical application of these four principles in the non-accession context.The
analysis is particularly timely now, when EU-Ukraine relations took a turnunexpected by
manyand would need to be reconceived whatever the outcomeof the political crisis in
Ukraine. The findings of this article are useful for other scholars in their own analyses of
general and sector policies of the EU towards Ukraine and other countries.
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The political dialogue and practical cooperation of the European Union
(EU) and Ukraine unfold within the framework set by the European
Neighbourhood Policy (ENP) as the relevant EU regional policy. The ENP
Strategy Paper (2004) puts forward, and the later policy additions reinforce and
elaborate,a set of guiding principles on which EU cooperation with the region is
to rest: differentiation, partnership through joint ownership and on the basis of
shared values, and conditionality.1The four principles as guiding the policy and
respective cooperation are stated in subsequent Commission Communications
on Strengthening the European Neighbourhood Policy (2006), A Strong
European Neighbourhood Policy (2007), Eastern Partnership (2008), Taking
Stock in the European Neighbourhood Policy (2010), A new response to a
changing Neighbourhood (2011) and Delivering on a new European
Neighbourhood Policy (2012).This article offers a critical analysis of the
declared meaning and the peculiarity of practical application of these four
principles, ortheir scope conditions in the non-accession political context. It is
important to understand their real meaning and scope, because the principles
1

I refer to these four notions as principles following the formulation of the EU itself and the terminology
common in the literature. This should not be interpreted as suggestive of these four being homogenous
categories.
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structure EU cooperation with Ukraine in the region in general and in specific
sectors or policy areas. Returning to the fundamentals and getting them straight
is especially timely now, when EU-Ukraine relationstook an unexpected turn on
the threshold of the Eastern Partnership Summit in Vilnius in November 2013
and will need to be reconceived whatever the outcome of the current political
crisis in Ukraine.As these principles form the core of the ENP as such and are
common for EU cooperation with either of the ENP states, this article provides a
review of the ENP in a nutshell. The findings of this article are, thus, useful for
other scholars in their own analyses of general and thematic EU policies towards
Ukraine and beyond.
The article draws on original empirical data collected through the analysis
of relevant EU policy documents and in-depth expert interviews with EU policymakers and their Ukrainian counterparts, conducted in the period of September
2009 – September 2013. This data is accompanied by arguments made in the
secondary literature. Below, I analyse differentiation, joint ownership, shared
values and conditionality principles in turns.
Differentiation
The principle ofdifferentiation implies that priorities for EU cooperation
with each partner depend on partner’s “particular circumstances”, including
“geographic location, the political and economic situation, relations with the
European Union and with neighbouring countries, reform programmes, where
applicable, needs and capacities, as well as perceived interests in the context of
the ENP” (ENP Strategy Paper, 2004, p. 8). The principle of differentiation and
the need for increased levels of differentiation based on partners’ aspirations,
needs and capacities are emphasised in all subsequent strategic papers on the
ENP, including Communications on Strengthening the European
Neighbourhood Policy (2006, p. 8), A Strong European Neighbourhood Policy
(2007, p. 3), A new response to a changing Neighbourhood (2011, pp. 3, 21) and
Delivering on a new European Neighbourhood Policy (2012, p. 2). Basically,
this principle is an acknowledgement that the respective regional policy and
institutional framework is not more than an umbrella for a set of essentially
bilateral relations between the EU and its partners, ‘tailored to the level of
ambition’ in each case. The launch of the ENP is, therefore, a statement by the
EU of its intention to intensify bilateral relations with an (inherently artificial)
group of countries.1The EU cooperation with Ukraine (or any other country, for
that matter) develops as before, at its own pace and following its own path,
albeit within the paradigmatic boundaries marked by the regional policy and in
the institutional forms designated by it.2 Moreover, country-specific
differentiation is accompanied by differentiation by policy area or sector of
1

The ENP was designed to address both Eastern and Southern neighbours of the EU, but split into two parts
eventually.
2
The deepened institutional framework of such bilateral arrangements consists of respective Partnership and
Cooperation Agreements (PCA); Action Plans and Association Agendas to compensate for the obsoleteness of
those PCAs; annual Lists of priorities and Action fiches accompanying them; Strategy papers and Indicative
programmes (for a number of years, by sub-region and by country); and annual Progress reports.
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cooperation. The application of such differentiation by country and by policy
area makes variation or incoherence in EU policies towards different countries
inevitable.EU relations with each of the ENP states develop at their own pace,
and progress or delay in integration of one state does not automatically affect the
integration of the rest. Therefore, for example, decisions of Armenia to
withdraw from the Association Agreement negotiations and of Ukraine not to
conclude the Association Agreement at the Eastern Partnership Summit in
Vilnius did not preclude the signature of a variety of documents between the EU
and other Eastern Partnership countries.1
An important nuance about the application of the differentiation principle,
however, concerns path dependence in EU external policies and the power and
the fear of setting a precedent. Ukraine took the reins of leadership among the
so-called Newly Independent States as early as 1994, when it was the first
country to sign the Partnership and Cooperation Agreement (PCA) with the EU.2
Since then, but most eloquently during the last decade, Ukraine has been
regarded as a frontrunner, a pioneer, a beacon of democracy, a poster child, and
even a groundbreaker for and among the post-soviet countries. Although,
according to political analysts and Interviewees, Ukraine’s position as the best
pupil in the class has been languishing in the last two years: most recently, the
country’s progress on the path of European integration loses to that of Moldova,
Georgia and even Armenia(see Kuzio, 2012; Solonenko, 2011; 2012, p.
228).3And the decision of the Ukrainian government on 21 November 2013 not
to sign the Association Agreement with the EU during the Eastern Partnership
Summit has put the future of their bilateral cooperation in question. Still, for the
time being, Ukraine remains a country engaged in the most elaborate, deep,
advanced cooperation with the EU amongst non-candidates to date. Due to its
size, resources, population and geographic location along the North-South and
East-West axes, its geo-strategic and geo-economic importance, as well as its
potential influence over other states in the region, Ukraine is considered a major
neighbour and a crucial test case for the ENP as an alternative to enlargement.4
Consequently, a few novel arrangements were developed in EU-Ukraine
relations (like the notion of a Deep and Comprehensive Free Trade Area), and a
new layer of path dependence in EU external policies can be observed. If at first
1

The EU Association Agreements with Georgia and Moldova were initialled and other important cooperation
agreements (e.g. on visa liberalisation) between the EU and Eastern Partnership countries were signed at Vilnius
Summit.
2
Eventually, EU-Ukraine PCA was also the first one to enter into force upon ratification by all parties in 1998.
Interestingly, Ukraine was followed by Moldova already then: Moldova was the second NIS-country to sign a
PCA with the EU five months after Ukraine, and EU-Moldova PCA entered into force only 4 months after EUUkraine PCA did.
3
All EU officials who reflected on the matter in interviews praised Moldova’s reform progress, its proactive
attitude and the quality of relations with the EU in general (Interviewees 32, 33, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46 and
47). Most of them also named Georgia and Armenia as countries quickly catching up with Ukraine. However,
Interviewees were reluctant to say that Ukraine haddefinitely lost its frontrunner position.
4
The fact that this combination of features gives Ukraine a unique status in Europe was highlighted already prior
to the ENP, in the Common strategy on Ukraine in 1999 (articles 1 and 2), and is restated continuously in the
preambles of Resolutions on Ukraine by the European Parliament (for instance, in the more recent Resolutions of
24 May 2012, 1 December 2011, 27 October 2011, 9 June 2011, 25 November 2010, and 25 February 2010).
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the EU copied in its relations with Ukraine tools and instruments it employed
with the Central and East European countries earlier, then in the last five years
or so the EU has been extending the relatively novel arrangements developed for
dealing with Ukraine to other countries in the post-soviet region. The Eastern
Partnership in its entirety can serve an example of such institutionalisation and
extension of Ukraine’s path of integration with the EU to respective countries as
a model. Indeed, steps taken in EU-Ukraine relations demonstrate to other states
in the region what is achievable for them in relations with the EU. Being a
frontrunner, Ukraine acted as a groundbreaker, a battering ram, a force paving
the path in relations with the EU for other states in the region(see Mkrtchyan,
Huseynov, & Gogolashvili, 2009; Raik, 2011; Wolczuk, 2011; Елисеев,
2009).However, for Ukraine itself this means that progress in its relations with
the EU can be constrained by the fear of the EU to set a precedent for other
countries under the same framework policy. The EU is being extremely careful
and selective, for example, in what concerns visa liberalisation issues and
further political and economic association with Ukraine, because the ‘privileges’
granted to Ukraine may and will be instantly claimed by other ENP states. At
the same time, the costs of EU reservations and inaction towards Ukraine are
also higher, due to Ukraine’s role as an advanced post in the region and its
potential of setting not only a positive example for its fellow-neighbours, but
also a negative one.For instance, the extraordinary Freedom House report on
Ukraine predicted that, “[I]f it moves in a more authoritarian direction, Ukraine
will not only cast a cloud over its own future, but also damage hope for reform
in Eurasia as a whole” (Kramer et al., 2012, p. 4).Currently, in times of a deep
social and political crisis in Ukraine, the EU faces the potential consequences of
its categorical conditionality towards Ukraine over the past three years and risks
the whole region falling into authoritarianism.
Joint ownership
At the most general level of political decisions, joint ownership principle
stands for the bilateral nature of their relations. The political wills of the two
actors – the EU and Ukraine – need to meet for a paradigmatic change in their
cooperation to occur.The fate of the Association Agreement between the EU and
Ukraine is the main example: the text of the agreement has been negotiated in
2007-2011 and initialled in 2012; however, further progress in concluding the
agreement has been on hold first on the initiative of the EU and then of Ukraine.
At the level of routine political and practical cooperation, ideally,
theprinciple ofjoint ownership – and joint accountability/responsibility that
follows naturally – implies that the design and implementation of EU policy
towards a state are demand-driven and mutually beneficial.The principle of joint
ownership is embedded into the ENP starting with the ENP Strategy Paper
(2004, p. 8) and is emphasised as essential in all subsequent documents,
including Communications on Strengthening the European Neighbourhood
Policy (2006, p. 3), A Strong European Neighbourhood Policy (2007, p. 3), A
new response to a changing Neighbourhood (2011, pp. 2) and Delivering on a
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new European Neighbourhood Policy (2012, p. 12). Joint ownership is also a
key principle of the Eastern Partnership.Accordingly, the Action Plan is “not an
imposition by either side, but an agreed agenda for common work”
(Strengthening ENP, 2006, p. 3). The parties share the famous ‘driving seat’, if
it is not even the partner state driving EU policy.1
Yet, the practical application of joint ownership principle, particularly to
policy design, is subject to criticism. Scholars argue that “[t]he real mutuality of
partnership is somehow missing” (Cremona, 2004, p. 7). The relations are
driven predominantly by what the EU wants and how far the EU is ready to go;
and so cooperation documents reflect the internally agreed preferences of the
EU and are a joint product of various EU actors rather than of the EU together
with its external partner.2 As Wolczuk (2011) reports her field work:
“The partner countries note that any differentiation in the EU’s policies
takes place within the limits unilaterally drawn by the EU. So while ‘joint
ownership’ has been emphasised both in the ENP and the EaP, this ‘coownership’ does not extend to defining the policy objectives, instruments
and the scope of differentiation” (p. 7).
Logically, policy design is EU-driven effectively, because “it is Ukraine who
wants to be closer to the EU and not the EU who wants to be closer to Ukraine”,
to quote a senior EU official (Interviewee 45). In the end, it is up to the partner
to live up to EU standards, which are not subject to compromise; “so there is no
talk of a middle common denominator here” (Interviewee 45).3
At the same time, speaking of joint ownership, the officials highlighted in
the interviews the essentially voluntary basis of cooperation under the ENP in
terms of partners’ compliance as compared to accession context and the inability
of the EU to impose anything on the partner state.4 In short, their argument
implies that the setting of cooperation priorities, sub-priorities and action points
in the ENP context must be carried out jointly to a reasonable extent; otherwise,
there is little sense in embarking on implementation later on. In his note to
scholars, Herdina(2007), then Head of ENP Sector Coordination Unit in DG
Relex, stresses that compliance remains essentially voluntary even when there
are convincing economic benefits for the partner (p. 502).So, joint ownership of
policy formulation is necessitated by political considerations regarding policy
implementation. The EU officials were(surprisingly) vocal about this, like in this
example: “Well, with the joint ownership it is very simple: if the government
does not want something, you cannot advance at all” (Interviewee 31).
Moreover, practical considerations matter, too, as the partner state is more
1

References to “the driving seat” are common in EU discourse, especially with regard to technical and financial
assistance to third states, and were made occasionally in the interviews (Interviewees 6, 14, 21 and 42).
2
For critiques of the unilateral nature of the ENP in general and with respect to Ukraine, see Bobitski(2008, pp.
459-462), Casier(2011, p. 40) and Gawrich, Melnykowska&Schweickert(2010).
3
Notably, this point was admitted by interviewees from both EU and Ukrainian sides.
4
Particularly, this point was emphasised by EU officials – Interviewees 31, 32, 33, 39, 40, 42, 44, 45, 46 and 54.
Ukrainian experts also emphasised the difference between the accession and the non-accession context, namely,
Interviewees 6, 7, 11, 23, 49, 52 and 53.
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knowledgeable about its own domestic institutional context and reform agenda
and hence can direct the EU as to what needs to and should be done.
In practice, the EU consults with the relevant partner on draft contents of
its policy documents, even if these documents are essentially unilateral, internal
for the EU. For example, the drafts of the EU Action Plan for Ukraine 2005 and
the Revised Freedom, Security and Justice Action Plan 2007 were approved by a
decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine and Association Agenda 2009 is a
joint document approved by both sides, as emphasised by a Ukrainian diplomat
(Interviewee 53). An EEAS official so commented on joint ownership:
“And although this [NIP] is not formally a document that we have to sign
both or so, formally there is no such requirement, and that of course
affects how the process is carried out… But at the same time, we…
cannot meaningfully go forward with the document that the Ukrainian
side hates, either. Because this is about our support to Ukraine… But I
mean, normally, we would share the draft, at least the draft of this
document and get feedback. So definitely consult.But more consultations
than negotiations, I would say.” (Interviewee 39)
So, a more accurate capture of joint ownership principle is that the EU
develops its unilateral policies towards the region in consultation with partners
but not in negotiation with them.1 The partner state does not have any veto
power over the final decision of the EU to include or exclude a priority area.
“Ultimately, EU policy is unilateral, of course, but it is not blind, I mean, it
considers or tries to consider [partners] to some extent”, as a Ukrainian diplomat
summarised (Interviewee 53).2
The inherent ambiguity of the joint ownership of policy design is captured
in a quote from an EU official, “But again: we cannot impose anything on
Ukraine, so we are just suggesting and bringing up issues. But of course, if we
want to put it in, we put it in” (Interviewee 46).3Sasse(2010)argues that Ukraine
capitalises on this constructive ambiguity of EU policies by projecting its own
expectations clearly and consistently and by highlighting the emphasis which the
EU itself put on differentiation and joint ownership principles.Like this, Ukraine
actively tries to shape “an atmosphere of the negotiations” and to expose any
“signs of EU unilateralism”, so that finally “[p]utting a positive spin on openended EU policy proposals has become part of Ukraine’s strategy vis-à-vis the
EU” (p. 189).Ultimately, joint ownership of policy formulation, combined with
differentiation by country and by policy area, results in the selectivity of
priorities and rules introduced into policy documents.4 As Herdina(2007)

1

Interviewees 40, 52 and 53 defined the involvement of the partner state in terms of consultation not negotiation,
too.
2
Interviewee 53 continued saying, “to what extent and whether this extent satisfies us or not is, of course, a
different question”.
3
Importantly, this point was highlighted in the interviews by representatives of both EU and Ukraine.
4
Dragneva and Wolczuk(2012, p. 228) come to the same conclusion.
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emphasises, “the ENP does not seek to ‘export’ the acquis wholesale. This
would be unwise, unrealistic and – in some respects – unaffordable” (p. 502).
Shared values
Together with the paradigms of neighbourliness and partnership, the
paradigm of value promotion penetrates EU rhetoric and policy documents. The
Treaty on the European Union (TEU) speaks of “the universal values of the
inviolable and inalienable rights of the human person, freedom, democracy,
equality and the rule of law” as constituent of the European heritage and
inspirational for the creation of the EU (Preamble, paragraph 2). These founding
values of the Union are said to be common to EU Member States (Article 2).
The TEU attaches matching significance to values in EU external relations. To
this end, shared values are mentioned as a guiding principle for EU action on the
international scene and are said to have inspired not only the creation of the
Union, but also its enlargement (Article 21, section 1). Moreover, the EU seeks
to advance “democracy, the rule of law, the universality and indivisibility of
human rights and fundamental freedoms, respect for human dignity, the
principles of equality and solidarity, and respect for the principles of the United
Nations Charter and international law” in the wider world (Article 21, sections 1
and 2). Countries which share these principles are entitled to a somewhat
privileged relationship with the Union (Article 21, section 1). Finally, respect for
the listed values is a precondition for membership in the EU (Article 49).Such
positioning of shared values is maintained throughout the ENP policy papers,
starting with the Wider Europe Communication (2003). The ENP is framed as a
privileged relationship based on precisely the “mutual commitment” to the
“common values”, since EU neighbours pledged adherence to these values by
joining various international treaties and through bilateral dialogue with the EU
itself. Effective commitment of EU partners to the shared values is, therefore,
essential for advancing with this privileged relationship (ENP Strategy 2004, pp.
3, 12, 13).The exact list of shared values may vary, but the basisconsists of
democracy, human rights, the rule of law, good governance, market economy
and sustainable development.These are said to form “a matreshka in which all
dolls are the same size and you never know which one should be at the core”, to
quote Nathalie Prouvez.1
Similarlyto joint ownership, ‘partnership on the basis of shared values’
means ultimately that a partner state shares and commits to the values common
for EU member states. As Leino and Petrov(2009) put it, “the abstraction of
‘common’ or ‘shared’ values within the ENP results in a policy that formally
promotes jointly shared values but which, in practice, amounts to the EU’s own
reading of them” (p. 656). In the absence of an appropriate legal and
institutional mechanism for fostering a debate between the EU and ENP states
on the meaning of common values, EU neighbours “are expected to change their
1

Nathalie Prouvez, the Chief at the Rule of Law Section, Rule of Law, Equality and Non-Discrimination Branch
at the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, the conference “Chinese and
European perspectives on the rule of law and international law”, 12 December 2012, Brussels.
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political, legal and economic heritage in line with the EU’s common values” (p.
663). Many scholars and political analysts are sceptical about the emphasis
placed by the EU on its identity and the role of values in defining it. 1 Yet, the
central role of shared values for further integration with the EU was raised
frequently by representatives of both the EU and Ukraine.2For example, an
EEAS official commented:
“The issue becomes of course when we see signs of Ukraine not
respecting certain fundamental principles, including on the rule of law…
Well, then of course from the EU side things become problematic. If we
get signals that certain – for us key – principles are not respected, then you
become worried about what we can expect from Ukraine as a partner...
We need to see more proof that they [values] are taken seriously.”
(Interviewee 39)
Moreover, failure on the Ukrainian side to acknowledge the real meaning and
significance of values for the EU and for the progress of EU-Ukraine relations is
said to constitute a fundamental problem. Like this, a senior EU official with
long-lasting experience of working with Ukraine commented:
“If I look at the fundamental thread in our discussion, it is values. And the
fact that values genuinely matter. That they are not camouflage for
something else. I think Ukrainian government and many Ukrainians may
also think that way: that the EU talks about values because we don’t really
want to have Ukraine integrated, so it is a good excuse… I think this is
the fundamental thing where Ukrainians do not understand what the EU
really is. It is a community of values. It is something where a Ukraine
which does not meet the value criteria is not a Ukraine we can have,
because it is not foreign policy, the EU is not foreign policy, it is domestic
politics! One rotten apple in a basket…” (Interviewee 51)
Similarly, a Ukrainian diplomat expressed a degree of personal concern and
disappointment about the fundamental misunderstanding in the Ukrainian
government:
“There are no common values with Ukraine… And these are the key.
Which, by the way, our decision-makers in Ukraine persistently fail to
understand: that the material side of the question is notdecisive! The
ideational side is!” (Interviewee 49)

1

The persisting rhetorical emphasis on the values by the EU generated the “normative power Europe” argument
and debate between proponents and opponents of the idea (see Aggestam, 2008; Bicchi, 2006; Diez, 2005; HydePrice, 2006; Johansson-Nogues, 2007; Lucarelli & Manners, 2006; Manners, 2002, 2006a, 2006b, 2008; Pace,
2007; Scheipers & Sicurelli, 2007; Sjursen, 2006; Smith, 2006; Tocci, 2008; Whitman, 2011; Youngs, 2004).
The awarding of the 2012 Nobel Peace Prize to the European Union may revive this debate.
2
This point was most forcefully stated by Interviewees 32, 38, 39, 49 and 51.
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All other principles – differentiation, joint ownership and conditionality – are
built around commitment to shared values.Being mentioned in all EU
negotiations, shared values as “buzzwords” have become “a hook on which to
hang conditionality”, to quote a senior European Council official (Interviewee
54), and I turn to conditionality in the following section.
Conditionality
The logic of EU engagement under the ENP is that of conditionality, with
tools and mechanisms copied largely from pre-accession.1The principle of
conditionality implies that further economic and political integration with the
EU is conditional upon partner state’s progress in the implementation of
domestic reforms and action points identified as necessary for bilateral
cooperation with the Union. However, the political contexts of neighbourhood
and enlargement are too different for conditionality to work in the former. In the
absence of a membership mega-incentive, at the political level the two
paradigms differ in terms of the nature of obligations on both sides, the leverage
the EU enjoys over its partners and the degree of assertiveness it is entitled to.
They differ also with regard to the motivation of the partner state – either
acceding to the EU or not – to comply with EU requirements. Ukraine’s
European aspirations should motivate Ukraine andgive the EU leverage;
however, serious doubts exist about the genuineness of these aspirations and,
hence, the real leverage of the EU. At the practical level,neighbourhood and
enlargement contexts differ on the type and scope of the work to be
accomplished by the partner state, as well as on the scale and nature of
diplomatic, financial and technical support provided by the EU.Using the words
of Cremona(2004), “what is appropriate for a relationship based on candidacy
does not translate easily into a relationship ostensibly based on partnership” (p.
23).
Officials from both sides,the EU and Ukraine,are rather vocal in
acknowledging this fundamental difference.2 The following two quotes from
interviews with EU officials serve an illustration:
“But of course the policies are different, so we [the EU] need to be
careful. In the ENP, you must be much more sensitive in the use of the
‘stick-approach’ and being critical, open, and direct when you want to
maintain positive engagement with partner countries. Because, in the
ENP, partners always have other choices.Unlike in the Enlargement,
where the end goal is clear and everyone knows what they want from each
other and where they are heading.” (Interviewee 40)
1

The literature exploring how and in how far the ENP draws on the enlargement and how the concept of
conditionality features under the ENP is abundant (see Balfour & Missiroli, 2007; Cremona & Hillion, 2006;
Edwards, 2008; Emerson, 2004; Emerson, Noutcheva, & Popescu, 2007; Gebhard, 2007; Kelley, 2006;
Kochenov, 2008; Kratochvil, 2006; Magen, 2006; Sasse, 2008a, 2008b; Schimmelfennig & Scholtz, 2008, 2010;
Smith, 2005; Tulmets, 2007; Wolczuk, 2009; Zaiotti, 2007).
2
Interviewees 6, 7, 11, 23, 32, 40, 42, 46, 49 and 54.
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“No, no, no, you can’t compare the two… The objectives and the policies
are completely different. I would not compare the two. In the ENP we do
not ask partners to align with us and our law, because we don’t care; but
we ask them to align with international standards, if there are standards in
a given area. But it is then a political concern, political decision and
pressure. It is not about the EU legislation as such… But here, in the ENP,
we ask, we do not impose.” (Interviewee 46)
As a result, EU conditionality under the ENP is “vague and in flux” (Sasse,
2010, p. 181), if detected at all. This makes scholars look for other explanatory
models and definitions. Consequently, with respect to conditionality in the ENP,
authors speak of enlargement-lite(Popescu & Wilson, 2009), conditionalitylite(Sasse, 2008a), conditionality at macro- and micro-levels (Casier, 2010),
differences between partnership paradigm and conditionality paradigm
(Dragneva & Wolczuk, 2012), political and functional, sector cooperation
(Bosse, 2010, 2012; Freyburg, 2012) and so on.
The Commission itself recognised the shortcomings of the ENP and tried
to adapt the framework by introducing the “more for more principle” and tying
financial and technical assistance under the European Neighbourhood and
Partnership Instrument to reform progress demonstrated by the partner.
Accordingly, “only those partners willing to embark on political reforms and to
respect the shared universal values of human rights, democracy and the rule of
law have been offered the most rewarding aspects of the EU policy” (Delivering
on the new ENP, 2012, p. 3).However, in the absence of a “less for less
principle” to complement the “more for more principle”, the latter is expected to
have limited effect(Popescu, 2011).
Eventually, the weakness of conditionality in the ENP context limits the
potential of the EU to stimulate implementation by the partner state and
accentuates the primacy of domestic drivefor reform. Moreover, not only the
limited political leverage hampers the effects of EU conditionality, but also the
cautious and even reluctant application of this conditionality by the EU. At the
time of writing, the EU is rather reserved in its reactions to the government’s
conduct during the popular uprising in Ukraine, which followed the
government’s decision to withdraw from the Association Agreement and its use
of violence and repressions against the peaceful protesters later. It remains to be
seen whether, in the course of time, EU position will become tougher and lead to
the use of sanctions and other tools of influence. So far, however, EU stance
confirms the thesis that ‘very important’does not equal‘most important’ and that
Ukraine might well be the most important country among the ENP states, but its
overall importance to the EU does not surpass that of Russia.1

1

The relativity of Ukraine’s importance for the EU was highlighted strongly by Interviewees 27, 32, 33, 40, 45,
49 and 50.
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Concluding remarks
This articleanalysed the four key principles that structure EU cooperation
with Ukraine and other ENP states, namely: differentiation, joint ownership,
shared values and conditionality. The article challenged the declared meaning of
these principles and explored the peculiarity of their practical application,
realisation in the given political context. Empirical evidence reveals that
differentiation lies at the core of EU relations with various countries and reduces
the ENP to an umbrella for a set of essentially bilateral relationships between the
EU and its partners. Importantly for Ukraine as a frontrunner, however, the
application of differentiation is limited by the power and fear of setting a
precedent, which constrains progress in EU-Ukraine relations. The principle of
joint ownership, which applies to both policy formulation and policy
implementation, creates potential for partner state’s involvement in the
formulation of EU policies. Although EU policies remain essentially unilateral
and the partner state has no veto power over them, the voluntary basis of
cooperation predisposes the EU to consult partner state stakeholders at the early
stages so as to facilitate implementation later on. Commitment to shared values,
in turn, is a key precondition for a closer and privileged relationship with the
EU. Notwithstanding the widespread scepticism among scholars and politicians
about the idea of shared values, these are highlighted as the main stumbling
block for further progress in EU-Ukraine relations by both EU and Ukrainian
policy-makers. Finally, the scope for and the actual application of conditionality
in the non-accession context is very limited, which reduces the potential of the
EU to transform its partner states and societies and increases the scope for the
application of differentiation and joint ownership principles.
By revisiting,critically analysing and specifying the real meaning and
scope of the fundamentals of the framework policy that structures EU-Ukraine
cooperation, this article makes an important contribution to understanding the
limitations and risks in EU-Ukraine relations. This is especially timely now,
when their relationship took an unexpected turn and is need of being
reconceived.Overall, the article offers a kind of manual for understanding the
four principles for other scholars to use in their own studies of EU policies
towards Ukraine and the wider region.
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Анотація: Співпраця України з Європейським Союзом відбувається в рамках
Європейської Політики Сусідства, і її структурують чотири принципи: диференціації,
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сумісного співволодіння, спільних цінностей та умовності. Ґрунтуючись на аналізі
документів та детальних інтерв’ю з посадовими особами, ця стаття пропонує
критичний аналіз декларативного значення та особливостей практичного
застосування цих чотирьох принципів в контексті відносин поза членством. Аналіз
особливо своєчасний зараз, коли відносини України та ЄС зазнали неочікуваного для
багатьох повороту і потребуватимуть переосмисленнянезалежно від того, як
вирішиться політична криза в Україні. Дані цієї статті є корисними для інших
дослідників у їх власному аналізі загальних та секторальних політик ЄС щодо України
та інших держав.
Ключові слова: Європейська Політика Сусідства, диференціація, сумісне
співволодіння, спільні цінності, умовність
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Аннотация: Сотрудничество Украины и Европейского Союза происходит в
рамках Европейской Политики Соседства, и его структурируют четыре принципа:
дифференциации, совместного совладения, общих ценностей и условности.
Основываясь на анализе документов и подробных интервью с должностными лицами,
эта статья предлагает критический анализ декларативного значения и особенностей
практического применения этих четырех принципов в контексте отношений вне
членства. Анализ особенно своевременен сейчас, когда в отношениях Украины и ЕС
произошел неожиданный для многих поворот, требующий переосмысления отношений
независимо от того, как разрешится политический кризис в Украине. Данные этой
статьи полезны другим исследователям в их собственном анализе общих и
секторальных политик ЕС по отношению к Украине и другим странам.
Ключевые слова: Европейская Политика
совместное совладение, общие ценности, условность.
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ПРОГРАМНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА
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Анотація: У статті розглянуті аспекти використання правових механізмів
програмного регулювання взаємодії Європейського Союзу та третіх держав (на
прикладі України). Розглянуті відповідні правові акти, інститути та механізми,
досліджено форми програмного регулювання цих відносин. Проаналізовано специфіку
національної імплементації у сфері програмного регулювання.
Ключові слова: Європейський Союз, План дій, міжнародна програма,
національна програмна імплементація, правове програмування.

Особливості виникнення, реалізації, класифікації програмних
наднаціональних правових регуляторів досі є невизначеними у
доктринальних дослідженнях. Водночас такі програми стали формою
регулятивних норм, зокрема, в рамках двосторонніх міждержавних
правовідносин, зовнішньої та внутрішньої організаційно-правової
активності міжнародних організацій глобального та регіонального вимірів;
з’являються регламентні акти у сфері міжнародного програмування. Це
обумовлює актуальність аналізу проблеми міжнародних правових програм.
Зокрема, важливою складовою такого аналізу є визначення міжнародноправового змісту програмного регулювання взаємодії Європейського
Союзу (далі – ЄС) та окремими третіми державами. Водночас на
вітчизняному прикладі можна дослідити особливості програмного
правового регулювання взаємодії між Україною та ЄС, що можна вважати
метою цієї статті.
Завданнями цієї роботи є визначення специфіки програм, схвалених
між ЄС і окремими державами (на прикладі України), особливостей їх
розроблення та застосування (імплементації), відмінностей структури та
правового змісту цих програм. Слід зауважити, що питання міжнародних
(наднаціональних) програм досі аналізувалися насамперед у зв’язку із
правовою доктриною, яка була розроблена з нашою участю та знайшла
свій розвиток у працях О.Ю. Іваницького, В.О. Клочкова, В.О. Кроленко,
Е.В. Третьяка, К.В. Удовенко та ін. Окремі теоретики міжнародного права,
зокрема Г.Ю. Бувайлик, А.С. Гавердовський, Г.П. Жуков, Н.М. Ульянова,
С.В. Черниченко розглядали аспекти міжнародної програмної діяльності,
але ці праці застарілі емпірично та ідеологічно.
Програмне регулювання відносин України та ЄС на сьогодні
знайшло свій вираз, зокрема, у таких актах, як Плани дій: План дій ЄС в
галузі юстиції та внутрішніх справ від 12 грудня 2001 р., План дій
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«Україна – ЄС» від 21 лютого 2005 р., План дій Україна – ЄС у сфері
юстиції, свободи та безпеки від 18 червня 2007 р. та План дій з
лібералізації візового режиму. «Безвізовий діалог між Україною та ЄС» від
22 грудня 2010 р. Отже, варто проаналізувати правовий зміст та форму
відповідних актів.
План дій ЄС в галузі юстиції та внутрішніх справ (ЮВС) було
погоджено на IV засіданні Комітету з питань співробітництва між
Україною та ЄС 12 грудня 2001 р. Документ складався з чотирьох розділів
(«Завдання та стратегічні цілі», «Рамки співробітництва», «Сфери
співробітництва» та «Імплементація (інструменти та заходи)»), із
спеціальним зазначенням, що «перелік пріоритетів, зазначених в цьому
Плані, не є вичерпним» і що «при необхідності до Плану можуть бути
додані інші заходи в галузі юстиції та внутрішніх справ» [1]. Цікаво, що
серед завдань Плану 2001 р. передбачалося підвищення координації
програм надання допомоги країнами-членами та ЄС для відображення
пріоритетів в галузі співробітництва; а в якості рамок співробітництва було
наведено програми ЄС:
- План дій щодо організованої злочинності 1997 р.;
- План дій у сфері юстиції та внутрішніх справ 1998 р.;
- Спільна стратегія щодо України 1999 р.;
- Стратегія ЄС щодо наркотиків на 2000-2004 рр. 1999 р.;
- План дій ЄС щодо наркотиків на 2000-2004 рр. 2000 р.
До сфер співробітництва Планом 2001 р. було включено питання
міграції та притулку, прикордонного співробітництва та візової політики,
організованої злочинності, тероризму, співробітництва у сфері
судочинства та в правоохоронній сфері, аспекти посилення ролі судової
влади, верховенства закону та покращення управління. Для імплементації
Плану 2001 р. ЄС спільно з українськими органами влади зобов’язувався
розробити план-графік, включаючи імплементацію, моніторинг та оцінку й
визначення щорічних пріоритетів. Функції моніторингу та оцінки
імплементації Плану 2001 були надані відповідному підкомітету,
створеному в рамках Угоди про співробітництво між ЄС та Україною.
Підкомітет мав зустрічатися щонайменше раз на рік, а при необхідності
частіше, для обговорення конкретних питань; на цих зустрічах мали
встановлюватися щорічні пріоритети Плану.
До кінця 2005 р. Рада ЄС мала переглянути діяльність за Планом дій
2001 р. та винести рішення про здійснення подальших досліджень з цього
приводу. Представництва Європейської комісії та країн-членів ЄС в Києві
(ЮВС-аташе, контактні особи, консульський персонал) мали «проводити
регулярні зустрічі для обговорення питань», що містяться в Плані 2001 р.
Також визначалося доцільним проведення періодичних спільних засідань
із представниками української місії при ЄС в Брюсселі. Окрім обміну
відповідною інформацією, ЮВС-аташе мали оцінювати виконання Плану
дій та виступати з пропозиціями про покращення цього процесу.
Елементами імплементації Плану 2001 р. також були визначені «належна
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участь України в програмах ЄС та країн-членів» та використання програми
ТАСІС на підтримку зусиль України.
Подібний План дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки
(ЮСБ), схвалений 18 червня 2007 р., складався з п’ятьох розділів
(«Виклики та стратегічні цілі», «Свобода», «Безпека», «Юстиція» та
«Імплементація»). У ньому визнавалося, що План дій 2001 р. «заклав
фундамент для такого співробітництва, передбачаючи широкий спектр дій,
зокрема, за напрямами управління кордонами та віз, міграції і притулку,
боротьби із злочинністю і тероризмом, а також зміцнення судової влади,
верховенства права та належного управління» та «сформував розділ
«Юстиція, свобода і безпека» Плану дій Україна – ЄС 2005 р. До Плану дій
2007 р. додавався План-графік, який дав «змогу відслідковувати виконання
Плану дій», а сам План дій 2007 р. повинен був бути переглянутим «із
метою посилення у конкретний спосіб співробітництва між Україною та
ЄС з урахуванням розвитку зони свободи, безпеки і юстиції у ЄС та
безпосереднього сусідства».
У Плані дій 2007 р. передбачалося, що його План-графік буде
«живим» документом, який оновлюватиметься принаймні один раз на рік.
Пріоритети співробітництва мали переглядатися Підкомітетом № 6
«Юстиція, свобода та безпека» і міністрами юстиції і внутрішніх справ ЄС
та України в ході проведення засідань у форматі Україна – Трійка ЄС, для
чого підкомітет № 6 мав збиратися принаймні один раз на рік. Додатково
Група з питань юстиції, свободи та безпеки у Києві, яка складалася з
представників країн – членів ЄС (аташе з питань ЮСБ, офіцери зв’язку,
консульський персонал) та Європейської комісії, мала право проводити
регулярні зустрічі з метою обговорення питань Плану дій 2007 р. У п. 5 V
розділу Плану передбачалося, що для підтримки заходів, визначених у
цьому документі, буде «в межах існуючих пріоритетів» надана фінансова
допомога ЄС а «нові інструменти зовнішньої допомоги суттєво збільшать
гнучкість [її] застосування» [2].
Отже, можна побачити, що Плани дій 2001 р. та 2007 р. передбачали
подібні механізми власної імплементації. Така імплементація мала
двосторонній та, зокрема, програмний характер. Так, у Плані дій 2007 р.
згадувалися, як правові засадничі акти, і загальний План Дій Україна – ЄС,
затверджений на засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та
ЄС 21 лютого 2005 р., і Гаазька Програма, затверджена Радою ЄС 4
листопада 2004 р., План дій з її виконання від 16 червня 2005 р., а також
Глобальна стратегія розвитку зовнішнього виміру співробітництва у сфері
юстиції, свободи та безпеки ЄС від 12 грудня 2005 р. Фактично План дій
2007 р. розглядався, як імплементаційний механізм з їх реалізації. Так, у
ч. 1 розділу IV Плану дій були встановлені 11 цілей, що мали
співвідноситися із положеннями розділу «Демократія, верховенство права,
права людини та основні свободи» Плану дій Україна – ЄС 2005 р. Серед
національних програмних імплементаційних заходів у Плані дій 2007 р.
згадувалися:
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- державна програма боротьби з торгівлею людьми;
- національна стратегія по боротьбі з переміщенням наркотиків,
відповідно до Стратегії та Плану дій ЄС з протидії наркоманії;
- антикорупційна стратегія з метою суттєвого зменшення рівня
корупції відповідно до рекомендацій експертів Ради Європи.
Розглянемо детальніше вже згаданий План дій «Україна –
Європейський Союз. Європейська політика сусідства», схвалений урядом
України 12 лютого 2005 р. та Радою з питань співробітництва між
Україною і ЄС 21 лютого 2005 р. [3]. Цей План дій визначався сторонами
як важливий новий крок у процесі інтенсифікації політичних, безпекових,
економічних та культурних відносин, включаючи транскордонне
співробітництво та спільну відповідальність у запобіганні та врегулюванні
конфліктів. План дій 2005 р. був розроблений на три роки, його
імплементація мала сприяти реалізації положень Угоди про партнерство та
співробітництво як діючої основи співробітництва України та ЄС та
підтримці мети України щодо подальшої інтеграції до європейських
економічних та соціальних структур.
Імплементація Плану дій мала значно наблизити українське
законодавство, норми та стандарти до законодавства ЄС, закласти «міцну
основу для подальшої економічної інтеграції, включаючи через спільні
зусилля у напрямку Зони вільної торгівлі ЄС–Україна після вступу
України до СОТ, на основі ухвалення та реалізації
економічних та
торговельних норм та правил, які сприятимуть посиленню торгівлі,
інвестування та зростання». План дій 2005 р. мав сприяти «розробці та
реалізації стратегій та заходів, спрямованих на забезпечення економічного
зростання та соціального зближення, зростання життєвого рівня та захисту
навколишнього середовища, забезпечуючи тим самим досягнення
довгострокової цілі сталого розвитку». Згідно з приписами Плану дій 2005
р. Україна та ЄС мали спільно працювати з метою його виконання згідно з
ухваленою Спільною стратегією ЄС щодо України.
Планом дій 2005 р. було встановлено комплексний перелік
пріоритетів, «як в рамках, так і поза рамками Угоди про партнерство та
співробітництво», причому серед цих пріоритетів особливу увагу було
приділено 14 групам. План. визначив цілі та дії для співпраці України та
ЄС на період його тривалості. У разі виникнення потреби з боку ЄСув
специфічних заходах, які вимагатимуть прийняття юридично обов’язкових
рішень, Європейська комісія мала рекомендувати Раді ЄС прийняти
необхідні директиви для переговорів. Спільні органи, створені згідно з
Угодою про партнерство та співробітництво, були зобов’язані як сприяти
виконанню Плану дій, так і контролювати його виконання. Першу оцінку
виконання Плану дій передбачалося здійснити не пізніше ніж через два
роки після його схвалення, цей План дій міг зазнавати змін, доповнень та
оновлень «з метою відображення прогресу у виконанні пріоритетів» .
Як і зазначені вище спеціалізовані Плани дій, План дій 2005 р.
приділяв істотну увагу програмній імплементації власних приписів та
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норм. Так, у Плані йшлося, зокрема, про необхідність запровадження
стратегічного планування на державному та регіональному рівнях в
Україні, розробки проекту Державної стратегії регіонального розвитку до
2015 року та створити нормативно-правову базу для стимулювання
розвитку регіонів, включаючи депресивні території (п. 8 ч. 2.2 Плану дій).
Також передбачалося завершити розробку та прийняти державну стратегію
сталого розвитку та здійснити заходи для забезпечення її імплементації,
вжити заходів у напрямку її виконання (п. 9 ч. 2.2 Плану дій).
Більш спеціалізовані програмні заходи План дій 2005 р. передбачав у
п. 1 ч. 2.5 стосовно питань транспорту, у ній, зокрема, приписувалося:
- розробити та започаткувати впровадження національної
транспортної стратегії, включаючи розвиток національної транспортної
інфраструктури;
- продовжити розробку Концепції сталої національної транспортної
політики розвитку всіх видів транспорту відповідно до Білої книги ЄС з
транспорту;
- визначити та спрямувати фінансові джерела, прийняти стратегії
фінансування, з урахуванням рішення про поширення на Україну мандату
Європейського інвестиційного банку.
Певна увага в Плані приділялася й міжнародним програмним
заходам; зокрема, передбачалося:
- доопрацювати спеціальний «План дій поглиблення співробітництва
між Україною та ЄС у сфері науки та технологій»;
- збільшити участь у програмі ЄС Еразмус Мундус;
- посилити участь України у програмі Tempus III та використовувати
її для розширення співробітництва в сферах професійно-технічної освіти;
- розширити співробітництво у сфері неформальної освіти молоді та
сприяти розвитку міжкультурного діалогу через програму ЄС «Молодь»;
- забезпечити підтримку регіонів та участь у підготовці та
впровадженні «Програм сусідства» за участю України;
- підвищити ефективність проектів та програм у сфері
транскордонного та регіонального співробітництва через забезпечення
активної підтримки та залучення місцевих та регіональних рівнів.
Певною мірою інший порядок реалізації передбачено у Плані дій з
лібералізації візового режиму «Безвізовий діалог між Україною та ЄС»,
презентованому для України в Брюсселі 22 грудня 2010 р. До речі, цікаво,
що, на відміну від розглянутих вище Планів дій, текст цього документу не
був оприлюдненим для широкої українській громадськості. План дій 2010
р. складається із двох частин, у першій («Загальні засади») йдеться про
попередню оцінку наслідків можливої майбутньої лібералізації візового
режиму та методологію реалізації Плану, частину другу розділено на
чотири блоки, розподілені на два етапи та підблоки. До першого етапу
блоків Плану дій 2010 р. віднесено заходи у сфері законодавства та
політичних засад, а до другого – критерії ефективної імплементації Плану
дій у відповідній сфері. Як відзначали із цього приводу автори Плану, «з
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метою сприяння стійким та добре спланованим реформам План дій містить
два рівні критеріїв – попередні критерії стосовно політичних засад, які
відкриватимуть шлях до досягнення більш конкретних критеріїв
(ефективне та стійке виконання відповідних заходів)» [4].
План дій 2010 р. визначив «всі заходи, які має схвалити та
імплементувати Україна» та встановив «чіткі вимоги, що мають бути
виконані». План дій визначений його авторами, як документ, розроблений
з урахуванням сучасного прогресу України у безвізовому діалозі,
експертного аналізу, підготовленого на стадії безвізового діалогу з
вивчення відповідних умов, та відповідей України на детальний
«запитальник», наданих влітку 2010 р., що стосувались чотирьох блоків
питань у рамках діалогу. Планом передбачено, що у разі, якщо відбудуться
суттєві зміни в поточній ситуації, Європейська комісія може
запропонувати його перегляд і адаптацію. Європейська комісія має
звітувати Раді ЄС про виконання першого набору критеріїв з метою
прийняття рішення про ініціювання оцінки виконання другого набору
критеріїв.
Останній буде оцінюватися під час виїзних перевірок за участі
експертів держав-членів ЄС. З цією метою Європейська комісія має
пропонувати Україні надати детальну інформацію, включаючи відповідні
статистичні дані, що дозволить Комісії оцінити конкретні результати на
місці. Європейська комісія має регулярно звітувати Європейському
парламенту та Раді ЄС про виконання цього Плану дій. Перший звіт мав
бути наданий всередині 2011 р. Європейська комісія також має здійснити
«більш глибокий аналіз можливих міграційних та безпекових наслідків
майбутньої візової лібералізації перед тим як Комісією та Радою
прийматиметься рішення про започаткування оцінки другого набору
критеріїв». Таким чином, можна побачити, що План дій 2010 р. вважається
його авторами значно більш інтерактивним документом та механізмом,
ніж розглянуті вище плани.
Втім, і План дій 2010 р. передбачає широку національну програмну
імплементацію. Так, у ньому згадується про необхідність:
- схвалення Плану дій, що міститиме часові рамки повного переходу
на видачу біометричних закордонних паспортів;
- схвалення Національної стратегії інтегрованого управління
кордонами та Плану дій з її імплементації, із часовими рамками та
конкретними цілями;
- схвалення Національної стратегії управління міграцією з метою
ефективної імплементації законодавчої бази у сфері міграційної політики
та Плану дій, що «міститиме часові рамки, конкретні цілі, заходи,
результати, показники виконання та достатні людські і фінансові ресурси»;
- схвалення всеохоплюючої стратегії боротьби з організованою
злочинністю разом з Планом дій що також «міститиме часові рамки,
конкретні цілі, заходи, результати, показники виконання та достатні
людські і фінансові ресурси» [4].
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У цих приписах симптоматичним слід вважати вимоги з боку ЄС
щодо відповідності національних імплементаційних програмних заходів
України стандартам програмного регулювання, що можна пояснити
насамперед наявністю попереднього досвіду неефективної національної
імплементації Україною програмних актів ЄС.
Підсумовуючи, можна дійти наступних висновків. В рамках
міжнародного співробітництва сьогодні усталеною є практика укладання
двосторонніх програмних актів між ЄС та державами, що не є його
членами, про що, зокрема, свідчить досвід відносин у площині ЄС–
Україна. У цьому вимірі за останні роки схвалено декілька двосторонніх
Планів дій, що містять обов’язкові та рекомендаційні приписи та норми, і
тому вони можуть вважатися специфічною формою сучасного
міжнародного права. Ці Плани дій розглядаються сторонами як засіб
імплементації програм ЄС на двосторонньому рівні, причому водночас
передбачається активне застосування національних програмних актів для
їх імплементації в Україні. В останні роки спостерігається прагнення
сторін більш ефективно запровадити у ці акти принципи програмного
регулювання та програмного менеджменту.
Дослідження
особливостей
правового
забезпечення
імплементаційних процесів для програмних актів формату «Україна–ЄС»
має стати підґрунтям для подальших наукових досліджень.
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Аннотация: В статье рассмотрены аспекты использования правовых
механизмов программного регулирования взаимодействия Европейского Союза и
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Права людини
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«ПРАВО НАРОДУ» В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ТА
ЙОГО МІЖНАРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СИСТЕМИ ПРАВ ЛЮДИНИ І
ДЕМОКРАТІЇ
В.В.Зінченко
доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник
(ІВО НАПН України)
Анотація: В статті обґрунтовується, що в основу правової системи
громадянського суспільства і її незмінного супутника – правової держави – має бути
покладено не тільки розподіл гілок влади, єдність громадянина, спільноти і права, їхню
правову рівність перед законом у правовій системі. Їхньою основою та гарантією
якісного функціонування як на міжнародному, так і на національному рівнях, є права
народу й нерозривно пов’язана з ними система прав людини.
Ключові слова: право народу, права людини, Білль про права, правова держава,
громадянське суспільство, фундаментальні права і свободи, судова влада.

Право народу на охорону особи, житла, паперів і майна від
необгрунтованих обшуків і арештів не повинно порушуватися. Жоден
ордер не повинен видаватися інакше, як за наявності достатньої підстави,
підтвердженої присягою або урочистою заявою; при цьому ордер повинен
містити докладний опис місця, підмета обшуку, осіб або предметів, що
підлягають арешт – ПОПРАВКА IV до Конституції США (1791 р.).
Метою дослідження є системний аналіз змістовних, структурних і
функціональних характеристик “прав народу” як основи інститутів
правової системи, суспільного і державного явища, а також можливостей
його методологічного застосування в юридичній теорії, науковому
пізнанні,
дослідженні процесів структурування, функціонування і
розвитку громадянського суспільства і правової держави. Досягнення цієї
мети потребує звернення до історії правової думки і до сучасної
законотворчої діяльності, де і викристалізувалося уявлення про феномен,
який отримав назву “право народу”. Метою аналізу є визначення ключових
рис правових основ і механізмів їх побудови, з тим, щоб вони стали
продуктом вільної громадянської спілки людей і знаходилися під їх
контролем, розробити комплекс практичних заходів щодо підтримки
розвитку інститутів правової системи як засобу соціалізації держави та
захисту прав і свобод громадян.
В сучасній Україні проблема правової системи опинилася в центрі
політико-правових досліджень та дискусій. Поняття “права людини” та
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“правова система” ємко увійшло у понятійний апарат теорії держави і
права, політології, соціології, конституційного права тощо. Цього не
скажеш про явище «права народу», яке є здобутком англо-американської
правової моделі і в значній мірі є фундаментом формування ґрунтовних
основ “прав людини”.
Останнім часом на різних рівнях і з різних приводів часто
вживаються терміни “права людини”, “правова система”, “громадянське
суспільство” і “правова держава” в контексті реформування системи
державного управління, створення механізмів гарантування прав людини
як на національному, так і міжнародному рівнях. При цьому одні виходять
з бажання підкреслити, що, проголосивши себе суверенною і незалежною,
Україна стала демократичною правовою державою, з розвиненим
громадянським суспільством, а інші – з прагнення довести, що побудова
такого типу суспільства і держави є справою більш віддаленої
перспективи.
Хоча сучасна українська дійсність характеризується невисоким
рівнем правової і політичної культури, правовим нігілізмом, слабкістю
демократичних традицій і навичок. У зв’язку з цим доречним є звернення
до зарубіжних наробок та досвіду по створенню ефективно діючої правової
системи, зокрема, у США. Однак і нині дискусійними залишаються саме
поняття “правова система забезпечення громадянських прав” і його
сутнісні ознаки. Відкритими залишаються і питання щодо етапів
становлення, різновидів інститутів, форм взаємодії з державою,
перспективи інститутів правової системи. Така наукова невизначеність
стримує процес реалізації правової і політичної реформи, якої давно
потребує Україна.
В сучасній правовій науці та юриспруденції створено низку
фундаментальних праць, які забезпечують ґрунтовну методологічну
основу для осмислення поняття, явищ і форм розвитку сучасної правової
системи та міжнародної системи права. Зокрема, це ідеї та наукові доробки
таких дослідників, як В. Нерсесянц, Б.О. Кістяківський, М. Козюбра,
О. Копиленко, А. Колодій, Р. Павленко, Р. Патнем, В. Погорілко,
П. Рабінович, К. Роде, В. Селіванов, Ш. Смід, В. Тацій, Р. Ціппеліус,
І. Шапіро, В. Шаповал, Ю. Шемшученко, В. Авер'янов, В. Андрейцев,
А. Батіффоль, Р. Белламі, П. Бельди, Ю. Габермас, В. Горбатенко, А. Заєць,
В. Кампо, Дж. Кін, О. Лафонтен, Г. Луф, Р. Патнем, В. Погорілко, К. Роде,
С. Рябов, О. Скрипнюк, Ш. Смід та інші.
В Англії ще в XIV столітті склалося розділення правової системи на
«право» у власному сенсі і «справедливість» або «право справедливості».
«Право» (у тому сенсі, в якому цей термін вживається в конституціях)
об'єднує норми загального (прецедентного) права і статутного права
(законодавства, що кодифікує). «Право справедливості» з'явилося в Англії
як доповнення до загального права – коли для вирішення суперечки не
знаходилося відповідного розпорядження в загальному праві, сторона
могла звернутися за «справедливістю» до короля [4,259]. Такого роду
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скарги передавалися на розгляд лорд-канцлерові. Поступово були створені
особливі «суди справедливості», що діяли на основі широкого розсуду
суддів і вдягали свої рішення переважно у форму судових наказів, що
забороняють яку-небудь дію. Згадка в Конституції США про те, що
федеральні суди вирішують справи, засновані на «праві і справедливості»,
є віддзеркаленням правових традицій Англії.«Право справедливості»
з'явилося в Англії як доповнення до загального права – коли для вирішення
суперечки не знаходилося відповідного розпорядження в загальному праві,
сторона могла звернутися за «справедливістю» до короля. Такого роду
скарги передавалися на розгляд лорд-канцлерові.
«Мій будинок – моя фортеця», – свідчить старовинна англійська
приказка. У. Пітт-старший, відомий державний діяч Великобританії XVIII
століття, виступаючи в парламенті в 1763 році, так розвинув цю думку:
«Найбідніша людина може оголосити про непокору владі корони,
знаходячись в стінах своєї хатини. Вона може бути розвалищем з дахом,
що здригається від вітру, і пронизливими її наскрізь протягами, в неї
можуть уриватися буря і дощ, але король Англії в неї увірватися не може.
Вся його сила кінчається біля порогу старого житла» [5,260]. Проте
американці знали про численні зловживання королівською владою: у
Великобританії так звані «загальні ордери» (що не містили імен осіб, що
підлягають арешту,
або
вказівки місця обшуку) широко
використовувалися представниками корони в масових облавах, арештах і
обшуках, направлених проти політичної опозиції; у самих американських
колоніях королівським чиновникам видавалися безстрокові «загальні
ордери» на безперешкодні обшуки житла і торгових помешкань під
приводом виявлення контрабандних товарів [1,202].
Серед англійських запозичень у правовій системі США, наприклад,
інститут журі; також у Конституції США не розкрито поняття «Справи
адміралтейської і морської юрисдикції», про які вона згадує. Укладачі
Основного закону США просто запозичували британську термінологію. У
Англії до «морської юрисдикції» відносилися всі справи, що виникали у
зв'язку з судноплавством у відкритому морі, а до «адміралтейської» —
справи, пов'язані з державним регулюванням перевезень вантажів, змістом
портів, рибальством. Сучасне зведення норм адміралтейського і морського
права США (закони і прецеденти) регулює всі правовідносини, що
виникають у зв'язку з морським і річковим судноплавством, перевезенням
вантажів по воді, управлінням портами і тому подібне.
Конституція США, прийнята у 1787 році, є першою писаною і
водночас впровадженою у державно-правове життя конституцією в
історії людства та основою сучасної правової системи Сполучених
Штатів. Вона була прийнята ще в той час, коли майже у всьому світі
панував монархічний устрій. Основи демократії існували лише в
небагатьох європейських країнах. Ця Конституція з'явилася майже за два
роки до Великої французької революції. Для свого часу вона безумовно
була видатним за своїм демократизмом документом хоча б тому, що вона
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оформила створення на американському континенті єдиної великої
демократичної республіки. Суспільна свідомість США схилялася до
необхідності встановлення міцної федеральної демократичної держави —
«досконалішого Союзу», як сказано в преамбулі до Конституції.
Конвент, що розробив і прийняв Конституцію, зібрався в травні 1787
року у Філадельфії. 55 делегатів Конвенту (від 12 з 13 штатів), що засідав
під головуванням Джорджа Вашингтона, являли собою хоча і невеликі, але
вельми значні збори. Згодом американські історики, включаючи і наших
сучасників, неодноразово висловлювали думку, що в США неможливо
було б повторно зібрати таку представницьку колегію просто за браком
належних розумів. Учасників Конвенту самі американці шанобливо
іменують
«батьками-засновниками».
Дійсно,
делегатами
Філадельфійського конвенту були вибрані видатні державні і політичні
діячі, учені, філософи, юристи. Досить назвати декілька імен: Джордж
Вашингтон, Олександр Гамільтон, Бенджамін Франклін, Джеймс Медісон,
Едмунд Рандольф, Джеймс Вільсон. Перед засновниками правової системи
і Конституції США було поставлено потрійне завдання: створити правову
систему ефективної, звітної і контрольованої суспільством влади, створити
«досконаліший Союз», надійно гарантувати права громадян і власників.
У фундамент правової конституційної системи США покладено три
основні політико-правові принципи – розділення влад, федералізм і
судовий конституційний нагляд. Жоден з них в самій Конституції прямо не
згаданий, але вони маються на увазі і втілені в її різних розпорядженнях
[3,15].
Принцип розділення влад, трансформований американським
правовим мисленням в систему «заборон і противаг», припускає
організаційну незалежність трьох «гілок» державної влади —
законодавчої, виконавчої, судової і розмежування між ними відповідних
функцій. При цьому потрібно відзначити, що засновники Конституції
ніколи не подумували про створення якоїсь тривладності – системи трьох
повністю незалежних одна від одної влад. Для практичного здійснення цієї
влади вони створили механізм взаємодіючих (за допомогою «заборон і
противаг») органів, які вважалися носіями відповідно законодавчій,
старанній і судовій владі. На федеральному рівні три «галузі» влади
представлені конгресом, президентом і Верховним судом.
Розподіл влади як принцип американської правової системи і
державності, що припускає відносну самостійність найвищих органів
влади по відношенню один до одного, виражає демократичні засади
державного ладу США. Розділення законодавчої, виконавчої і судової сфер
державного управління перешкоджає зосередженню влади і тим самим не
допускає зростання тиранії.
Другий правовий принцип – федералізм також в самій Конституції
не згаданий, але випливає з її положень. Правова система США встановила
систему дуалістичного федералізму, в основі якої лежить жорстке
розмежування сфер компетенції Союзу і суб'єктів федерації — штатів.
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Утворення першої в світовій історії федерації було актом величезного
значення. Американський федералізм пройшов довгий і складний шлях
розвитку, суть якого полягала в боротьбі, що продовжується до цих пір,
між сепаратизмом і централізмом.
Третій доктринальний принцип правової державно-політичної
системи США – конституційний нагляд. Такого роду нагляд реалізується
судовою владою відносно двох інших «гілок» влади, а його величезне
значення для розвитку американського суспільства полягає в тому, що
суди визнають невідповідними Конституції і тим самим недійсними закони
конгресу, акти виконавчої влади. Тенденції розвитку конституційного
механізму і американської державності багато в чому визначаються
рішеннями судів.
Повноваження, які не делеговані Сполученим Штатам цією
Конституцією і користування якими не заборонене нею окремим штатам,
зберігаються відповідно за штатами або за народом. ПОПРАВКА X
(1791 р.). Конституція ніде не згадує федералізм, проте його принципи є
ключовими для тієї форми державного устрою США, яка з ратифікацією
Конституції прийшла на зміну Конфедерації. Не згадуючи «федерацію»
текстуально, Основний закон припускає її в багатьох своїх положеннях.
Так, Конституція сама по собі, без поправок, достатньо детально визначила
статус Союзу і його суб'єктів, розмежувавши компетенцію федерального
уряду (в особі його найвищих органів) і штатів і встановивши
співвідношення прав федерації і складових її штатів. Відповідні
розпорядження містяться в ст. I, III, IV, VI. Аналіз цих статей дозволяє
окреслити формальні рамки наочної компетенції Союзу, в суміжних
сферах – параметри «співпадаючих» повноважень Союзу і штатів, а за
цими межами –
права суб'єктів федерації, що «зберігаються»,
«залишкові». Конституція містила також перелік певних заборон,
адресованих як Союзу, так і штатам, а деякі з них адресувалися тільки
штатам. Поправка X, таким чином, фактично не вносила нічого нового в
первинну схему розмежування повноважень.Мета ухвалення поправки X
(так само як і попередньої, поправки IX) полягала в тому, щоб розсіяти
побоювання прихильників прав штатів і послідовної охорони буржуазнодемократичних прав і свобод громадян, що центральний уряд зможе
безперешкодно робити замах на права, не перераховані в Конституції.
Поправка X «зберегла» всі такі права за «штатами або за народом».
Американська Конституція, встановивши систему дуалістичного
федералізму, в його основу поклала, на перший погляд, жорстке
розмежування сфер компетенції Союзу і штатів. Розділ 8 ст. I містить
перелік предметів правового регулювання, що відносяться до виняткової
компетенції федерального уряду. Решта всіх предметів регулювання, не
згадані в переліку, згідно поправці X, відносяться до компетенції штатів.
Найважливіші з них – проведення виборів; регулювання усередині-штатної
торгівлі; встановлення системи органів місцевого управління; організація
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охорони здоров'я, правосуддя, охорони громадського порядку; ухвалення і
зміна законів і конституцій штатів.
Проте ця схема розмежування повноважень між Союзом і штатами в
конституційній практиці доповнюється рядом корегуючих положень, своїм
існуванням «зобов'язаних» в першу чергу розпливчатості формулювань
самої Конституції. Так, величезне значення для розширення реального
обсягу повноважень федерального уряду набула завершальна частина
розділу 8 ст. I, що дозволила закріпити принцип «повноважень, що
маються на увазі», відповідно до якого всі знов виникаючі предмети
правового регулювання відносяться до компетенції Союзу. Крім того,
існує сфера «співпадаючих» повноважень Союзу і штатів; до їх числа
належать ухвалення законів і їх застосування, оподаткування, витрачання
грошей на підтримку «загального благоденства», позики, організація
правосуддя, регулювання організації і діяльності банків і корпорацій,
придбання власності для
суспільних
цілей. Встановлюючи певні
заборони для федерального уряду в його діяльності по відношенню до
штатів (розд. 9 ст. I), Конституція одночасно забороняє штатам певні дії:
вступати в міжнародні договори, випускати гроші, містити озброєні сили в
мирний час, приймати закони, що порушують договірні зобов'язання,
встановлювати податки на товари, що імпортуються, позбавляти громадян
«рівного захисту законів» і права голосувати, порушувати федеральну
Конституцію і не виконувати федеральні закони.
Поправка X перестала вважатися абсолютним «гарантом»
недоторканності прав штатів, і американський федералізм останньої
третини XX сторіччя має мало загального з тією системою відносин між
Союзом і штатами, яка моделювалася «батьками-засновниками». В процесі
історичного розвитку США в рамках американського федералізму
відбулася різка зміна фактичного балансу повноважень на користь Союзу:
стара децентралізація поступається місцем централізації. В той же час
централістські тенденції зустрінуті в багнети значною частиною
різноманітних економіко-політичних угруповань, які традиційно
використовували в своїх інтересах можливості державних органів штатів.
Судова влада Сполучених Штатів не повинна тлумачитися так, щоб
поширюватися на яке-небудь позовне виробництво, засноване на праві або
справедливості і розпочате або таке, що ведеться проти одного з
штатів громадянами іншого штату або громадянами або підданими якоїнебудь іноземної держави. ПОПРАВКА XI (1795 р.) – йдеться про імунітет
штату від судового переслідування приватною особою. Ухвалення цієї
поправки було викликане тим, що у 1793 році Верховний суд США,
виходячи з розпорядження розд. 2 ст. III Конституції про те, що судова
влада США поширюється на спори «між яким-небудь штатом і
громадянами іншого штату», прийняв до свого провадження позов,
пред'явлений штату Джорджія громадянином Північної Кароліни.
Громадськість і політичні діячі в штатах були шоковані таким рішенням
суду, оскільки воно було розцінене як зневага до прав штатів та
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«неможливості використовувати свою свободу вступу до договору, щоб
заподіяти їм (штатам) шкоду». У 1937 році у справі West Coast Hotel Co. v.
Parrish Верховний суд підкреслив: «Конституція не говорить про свободу
договору, вона говорить про свободу і забороняє позбавлення волі без
належної правової процедури... Гарантія свободи не позбавляє від
законодавчого контролю ту широку сферу активності, яка складається з
договірних відносин, і не заперечує за державою можливості передбачати
обмеження гарантій».
В результаті в системі американського федералізму іноді виникали
кризові явища. Основний «порок» територіально-політичної організації
США – постійно зростаюча суперечність між економіко-географічною і
федеральною структурами. Криза федералізму не подолана, хоча для цього
приймаються достатньо енергійні заходи. У США за останні роки
з'явилися різні теорії («кооперативного федералізму», «горизонтального
федералізму», «федералізму без Вашингтона», «нового федералізму» та
ін.), за допомогою яких намагаються модернізувати існуючу федеральну
систему. Як правило, в основі цих теорій лежать ідеалістичні постулати
політичного плюралізму. Сучасна американська федерація невимірно
далека від гармонії «досконалішого Союзу», обіцяного прийдешнім
поколінням американців в преамбулі до Конституції. Союз піддається
протиборчим тенденціям, в яких тенденція до централізму, що поряд з
федералізмом є іманентно властивою цій державності є наразі
переважаючою. Таким чином, межа між сферами компетенції Союзу і
штатів навіть з погляду букви Основного закону зовсім не володіє
абсолютною визначеністю. На практиці вона вельми рухома, і фактичні
відносини між федеральною адміністрацією і штатами розвиваються по
лінії постійно зростаючого централізму, хоча бували періоди і позаднього
руху. Наприклад, в другій половині XIX століття і в перші десятиліття XX
століття Верховний суд більшою мірою підкреслював важливість прав
штатів, що «зберігалися», необхідність збалансованого розділення
компетенції штатів і Союзу. З кінця 30-х. років нинішнього сторіччя у
зв'язку з потребами суспільно-державного розвитку, Верховний суд
поступово переглядає свої позиції, роблячи акцент на зміцнення
повноважень федерального уряду, перш за все тих, що «маються на увазі»,
– «іманентних».
Формулюючи положення правової системи, засновники США
керувалися й іншими політико-правовими ідеями, демократичними
ідеалами і цінностями. Тут і республіканський лад, і всезагальний захист
приватної власності, і теорія суспільного договору, і «природні» права і
свободи громадян, і панування права, і політичний плюралізм, недовіра до
влади уряду і її обмеження. У своїй сукупності ці ідеї відображені на
скрижалях доктрини конституційного права США і утворюють зведення
принципів американського конституціоналізму і правової системи. Сама
правова система та Конституція (включаючи Білль про права) є видатним
демократичним
механізмом,
що
втілює
окреслені
ідеали
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конституціоналізму. Примітно, що, як тільки Конституція була
ратифікована, практично кожна людина в Америці негайно сприйняла її як
документ, контролюючий її долю. Конституція США – прагматичний за
своєю суттю документ юридично-правової та державно-політичної
системи є еталоном демократії і справедливості. Американці можуть
справедливо пишатися міжнародним значенням своєї Конституції.
Інститут Великого журі у США та багатьох інших країнах є прямим
запозиченням з правової системи Англії. Велике жюрі – це знаряддя
судової і каральної політики держави. Велике журі (Grand jury) –
розширена колегія присяжних; вона так іменується на відміну від малого
журі (petit jury) – колегії присяжних, що бере участь в судовому розгляді
справи по суті і вирішальною питання про винність підсудного. Велике
журі, що бере участь у федеральному судочинстві, повинне складатися не
менше ніж з 16 і не більше ніж з 23 присяжних. Якщо мале журі вирішує в
судах першої інстанції питання про винність підсудного, то Велике журі
виступає як колегіальний орган віддання під суд осіб, підозрюваних в
скоєнні злочину. Велике журі – це залишок середньовічної форми участі
англійських громадян у відправленні правосуддя: суддя, що регулярно
приїжджав, збирав найбільш доброчесних місцевих обивателів,
вислуховував їх скарги на місцевих «відважних людей» і тут же творив
розправу [9,49].
Біллем про опалу в англосакській системі права називається
законодавчий акт, яким призначається той або інший вид покарання
конкретній особі або конкретним особам. Білль про опалу також не був
американським винаходом, бо він застосовувався в Англії ще в XV столітті
разом з імпічментом. У Америці часів розробки і ухвалення Конституції
білль про опалу розумівся «по-англійськи», про що свідчить його
тлумачення відомим американським правознавцем Дж. Сторі: «Біллі про
опалу... є такими спеціальними актами легіслатури, якими призначається
страта особам, імовірно винним в скоюванні тяжких злочинів, таких як
державна зрада і фелонія, без виголошення звинувачувального вироку в
порядку звичайної судової процедури. Якщо акт призначає покарання
м'якше, ніж позбавлення життя, він іменується біллем про покарання і
визискування» [4,126]. У конституційному праві США під біллем про
опалу розуміється і білль про опалу у власному сенсі слова, і білль про
покарання і стягнення.
Включення в Конституцію заборони на біллі про опалу
переслідувало мету усунути можливість позасудової репресії,
здійснюваної законодавчим органом на основі визнання «явної» і не
доведеної в звичайному судовому порядку провини особи. У період після
Другої світової війни конгрес прийняв деякі закони, що забороняли
прийом на роботу в певні організації осіб з «неугодними» уряду
політичними поглядами. Верховний суд був вимушений оголосити ці
закони антиконституційними «біллями про опалу». І явно як білль про
опалу, врозріз з Конституцією, конгрес прийняв закон Маккарена 1950
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року, направлений проти комуністів. Конституція забороняє конгресу
приймати закони ех post facto, тобто закони, що «мають зворотну силу».
Цей вираз по-різному розумівся і тлумачився в історії США. Під час
розробки і ухвалення Конституції в поняття «Закони, що мають зворотну
силу», включалися всі закони – як кримінальні, так і цивільні, – дія яких
поширювалася на правовідносини, що виникли до їх ухвалення. У
подальшому суди роз'яснили, що конституційна заборона відноситься
тільки до кримінальних законів.
До середини 1960-х років Верховний суд США у справах, в яких
оскаржувалася протиправна поліцейська тактика допитів підозрюваних, не
застосовував положення поправки V про неприпустимість примушення до
дачі свідчень, а відміняв окремі звинувачувальні вироки у справах, де
визнання були вирвані тортурами, допитами «третього ступеня» або
іншими методами примушення, на інших конституційних підставах.
Особливе значення для громадянина має можливість звернутися до
«привілею проти самозвинувачення»
на стадії поліцейського
розслідування — під час допитів в поліції, після арешту або затримання.
Поліцейські для отримання визнання від підозрюваного удаються часто до
протизаконних методів: застосуванню насильства, використанню
інтенсивних методів допиту (допит «третього ступеня»), активному
психологічному тиску, шантажу і залякуванню. Вирвані подібними
методами самообвинувачення підозрюваного визнання залучаються до.
справі і можуть бути покладені в основу звинувачення і подальшого
засудження людини.
У 1966 році у справі Miranda v. Arizona Верховний суд, виходячи з
положення поправки V про неприпустимість примушення громадянина до
надання свідчень, що самообвинувачують, встановив загальне правило
допиту підозрюваного. Громадянинові, затриманому поліцією за підозрою
в скоєнні злочину, повинно бути перш за все пояснено, що він має право не
надавати свідчень взагалі; поліція зобов'язана також роз'яснити
затриманому, що він має право запросити адвоката на допит, що адвокат
буде призначений, якщо затриманий бідний, і що його свідчення, якщо він
добровільно погодиться їх дати, можуть бути використані проти нього на
суді як звинувачувальні докази. Суд встановив, що порушення даного
правила поліцією спричиняє за собою виключення визнання з матеріалів
справи і безумовну відміну звинувачувального вироку, навіть якщо в
справі були інші, окрім свідчень обвинуваченого, доказу провини. Це
правило почало іменуватися «правилом Міранди», а оголошення
підозрюваному про його права – «попередженням Міранди» [2,176].
«Правило Міранди» викликало різко негативну реакцію
поліцейських чинів, звинувачувальної влади і всіх тих політичних діячів,
які в жорстких поліцейських методах вбачають єдино надійний спосіб
зміцнення правопорядку. Вони звинуватили Верховний суд в лібералізмі
по відношенню до правопорушників, в тому, що своїм рішенням суд
«зв'язав руки» поліції, допустив можливість звільнення обвинуваченого
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«від відповідальності із-за недотримання поліцією «процесуальних
формальностей». Проте чи дійсно так сильно «зв'язали руки» поліції нові,
але достатньо елементарні (з погляду загальновизнаних принципів
правосуддя) вимоги, як це затверджували прихильники «жорстких»
методів боротьби із злочинністю? Багато американських дослідників
вказують на обставину, відмічену ще Р. Кларком, який писав, що «в одних
юрисдикціях ці розпорядження взагалі, як правило, не виконуються –
таких більшість, в інших – їх виконують не у всіх випадках і, нарешті, в
третіх – виконують неправильно» [5,264].
Верховний суд своїм рішенням прагнучи присікти грубі порушення
законності в поліцейській практиці, підняти професіоналізм поліції в
процесі добування доказів, який часто багато в чому зводився до
професійного «вибивання» інкримінуючих підозрюваного свідчень (це
зараз є вагомою проблемою й в Україні), утвердив такий леліяний
сучасною
американською
юриспруденцією
«привілей
проти
самозвинувачення». Водночас, у подальшому Верховний суд США (у
своєму консервативному складі), враховуючи можливості зловживання
ним, визначив і «обставини виключних звужень» значення «Привілея
проти самозвинувачення» стосовно поліцейських допитів підозрюваних.
Так, суд встановив, що звинувачення має право дискредитувати свідчення
обвинуваченого в суді, оповіщені під час процесу, які заперечують дані
ним на слідстві свідчення, навіть якщо ці свідчення були отримані
поліцією з порушенням «правила Міранди» і були виключені з матеріалів
справи як доказу провини. Не відмовляючись від «правила Міранди»
формально, суд іноді підриває його фактично і створює прецеденти, що
розширюють
свободу
маневру
для
поліції
і
можливості
правозастосовуючих органів нехтувати «правилом про виключення
доказів». Але настільки ж періодично розширює (за ліберальної більшості
у складі Верховного суду) значення «Привілею проти самозвинувачення».
Тобто, це правило знаходиться у стані «динамічної рівноваги» відповідно
до тенденцій суспільних процесів та актуальності того чи іншого обсягу
«запиту» індивіда, громадськості і держави стосовно рівноваги між
правами особи та загальносуспільними інтересами і потребами. Ця
динамічна рівновага є значним досягненням для правової системи і
правничої практики.
Клаузула про «належну правову процедуру» зазнала і в своєму суто
«судопроцедурному» призначенні певну трансформацію в тлумаченнях
Верховного суду. Як наголошувалося на початку коментаря до цього
розділу поправки XIV, Верховний суд аж до 1960-х років утримувався від
«нав'язування» конкретних стандартів «належної правової процедури»
органам кримінальної юстиції в штатах. Проте Верховний суд під
головуванням Е. Уоррена узяв курс на те, щоб розповсюдити федеральні
гарантії правосуддя і прав обвинуваченого на судочинство в штатах. Як
наслідок, практично всі процесуальні гарантії, що містяться в Біллі про
права (у поправках IV, V, VI і VIII до Конституції), до кінця 1960-х років
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стали необхідним умовою «належної правової процедури» в судах і
правових органах штатів.
Поступово концепція «матеріальної належної правової процедури»
була поширена Верховним судом на деякі інші сфери соціального життя,
які виходять за рамки безпосереднього економічного інтересу, але
зачіпають інші загальні інтереси в підтримці видимості справедливого
правопорядку в американському суспільстві. На підставі поправки XIV
Верховний суд створив доктрину «фундаментальних прав і свобод»
людини, до яких суд спочатку відносив цивільні свободи і політичні права,
що прямо згадані в Конституції і формально охороняються від свавілля з
боку властей Біллем про права. Зв'язавши воєдино положення поправки
XIV про «належну правову процедуру» і «рівний захист законів», суд
розширив поняття «Фундаментальних прав», віднісши до цієї категорії такі
права людини, які не тільки прямо згадані Конституцією, але і маються на
увазі нею, випливають з її духу [11,115].
Особливу активність у цьому напрямі виявив Верховний суд, коли у
ньому головував Е. Уоррен (1953-1969 рр.). На основі ідеї конституційних
прав, що «маються» на увазі, Верховний суд до «фундаментальних прав»
відніс усі права і свободи, закріплені Конституцією, а також ряд з них,
сконструйованих ним самим: права, пов'язані з недоторканністю
особистого життя громадян, право вільного пересування і вибору місця
проживання, право на шлюб, на звернення до суду, на участь у виборах і
деякі інші. На відміну від «локнерівського періоду», коли консервативний
Верховний суд, демагогічно маніпулюючи положеннями про «належну
правову процедуру», атакував соціально-економічне законодавство у
збиток інтересам більшості американських громадян, період ліберального
«суду Уоррена» характеризувався тим, що ці положення, навпаки, не
використовувалися.
Велике значення у формально-юридичному закріпленні расового
рівноправ'я і підриві правової бази ганебної системи сегрегації відіграло
оновлене тлумачення клаузули про «рівний захист законів» Верховним
судом під головуванням Е. Уоррена. У 1954 році в політично знаменитому
рішенні у справі Brown v. Board of Education суд оголосив, що сегрегація
публічних (тобто тих, що утримуються державою) шкіл штату йде врозріз
з конституційним положенням про «рівний захист законів»: «Роздільні
системи освіти за своєю суттю нерівні». Майже дев'яносто років історії
знадобилося країні, щоб її найвищий судовий орган (не конгрес, не уряд)
через рішення по конкретній суперечці узяв на себе політичну
відповідальність і видав розпорядження про реалізацію конституційних
установлень [12,43]. «Суд Уоррена» піддався за це найзапеклішим
нападкам расистської Америки, лунали заклики до імпічменту самого Ерла
Уоррена. Але суд був підтриманий прогресивною громадськістю, що
побачила в прецеденті у цій справі правові можливості політичної
боротьби з расизмом. Расистській системі «роздільних, але рівних»
можливостей був нанесений перший, вельми відчутний удар. E. Джінджер,
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ветеран руху прогресивних юристів за демократичні права, підкреслювала,
що рішення 1954 року, «ймовірно, є найважливішим рішенням Верховного
суду Сполучених Штатів з тих, які він приймав з якого-небудь питання в
XX столітті. Поза сумнівом, це найважливіша державна акція у
встановленні рівності з тих пір, коли поправки періоду Реконструкції
сформулювали права, завойовані неграми в Громадянській війні... .
Рішення відображало формулювання і цілі поправок XIII, XIV і XV» [5,65].
Особливо загрозливо для завоювань американців у сфері
демократичних прав і свобод виглядає опір «ліберальному» прочитанню
Конституції, деякими представниками вищих ешелонів влади (що
характерно для владарів усіх країн). У. Ф. Сміт, що займав пост
генерального атторнея США, в одному зі своїх публічних виступів заявив
буквально наступне: «...Процесс збільшення числа прав, що маються на
увазі Конституцією, і необмежена судова перевірка їх реалізації зайшли
дуже далеко. Ми опиратимемося цьому розширенню» [4,267]. Риторика і
практична політика уряду у сфері охорони прав громадян в наші дні
підтверджують всі побоювання, якими диктувалося включення поправки
IX в Білль про права. У результаті такого роду політики судової влади, та і
всієї держави в цілому в США спостерігається різке соціальне
розшарування. «...Наша прихильність рівності обмежена і вибіркова...У нас
мало відчуття прихильності соціальній і економічній рівності» [11,342].
Перелічення в Конституції певних прав не повинне тлумачитися як
заперечення або применшення інших прав, що зберігаються народом.
ПОПРАВКА IX (1791 р.). Це означає неприпустимість обмеження прямо
не згаданих Конституцією прав громадян. Включення даної поправки в
Білль про права диктувалося побоюваннями, що перелік гарантій і свобод,
що міститься в попередніх поправках, монжа зрозуміти як вичерпний. У
такому разі, стверджували супротивники сильної центральної влади,
уряд вільно узурпуватиме ті «права народу», які прямо не вказані в
Конституції і поправках. Американці тієї епохи мислили категоріями
природного права і знаходилися в полоні уявлення про те, що права
людини «природні», даровані їй Богом, а не державною владою. Таким
чином, поправка IX, за задумами поборників позитивного закріплення прав
громадян, стала свого роду «правилом тлумачення» Білля про права, що
встановлює межі влади уряду відносно прав і свобод американців.
Поправка IX використовується судами в конституційних спорах з
приводу обсягу і змісту прав громадян. Хоча, як відзначає професор права
Дж.Або, «у деяких обраних колах юристів-інтелектуалів згадка в бесіді
щодо поправки IX завжди викликає усмішку» [14,86], проте потенціал
поправки IX виявився в деяких судових справах, що викликали широкий
суспільний резонанс. Так, в 1965 році Верховний суд узяв цю поправку на
озброєння, щоб підтвердити реальне існування певних прав поза
конституційним переліком. У рішенні у справі Griswold v. Connecticut суд
визнав недійсним закон штату Коннектикут, що забороняє на території
цього штату застосування протизаплідних засобів, оскільки такий закон
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порушує право громадян на недоторканність їх особистого життя
(«прайвеси»). Тим самим Верховний суд, удавшись до поправки IX,
сформулював право на охорону «прайвеси», хоча само воно в Конституції
ніде не згадується: «Поправка IX демонструє віру авторів Конституції в те,
що існують фундаментальні права, які не перелічені відкрито у перших
восьми поправках, а також їх намір, щоб перелік передбачених в них прав
не сприймався як вичерпний» [12,129].
Рішення Верховного суду у справі Грізвольда залишило глибокий
слід в американській юриспруденції і конституційній практиці.
Закріпивши право людини на охорону «прайвеси», суд дав в руки
демократично
настроєних
американців
хоч
би
теоретичний
конституційний аргумент проти будь-якого роду вторгнень держави у
приватне життя громадян. При цьому суд підтвердив існування
«фундаментальних прав» людини, які «маються на увазі» Конституцією.
Доктрина «фундаментальних прав» має обмежений характер, але і вона
дозволяє прогресивним юристам відстоювати в судах права громадян від
відвертих посягань реакційних елементів. Саме тому розширювальне
тлумачення судами Білля про права викликає крайнє роздратування
консерваторів.
Автори Білля про права у поправці IV переслідували мету утвердити
в новій державі принцип недоторканності особи і житла. Норма поправки
IV, як і інших поправок, що стосуються процесуальних гарантій
правосуддя і
прав особи, була продуктом історичного досвіду
американців, приватновласницьких, індивідуалістичних уявлень про
взаємини особи і держави. Крім того, поправка IV разом з іншими
положеннями Конституції була втіленням ідеї про недоторканність
приватної власності. Принцип неприпустимості посягання на власність,
виражений, зокрема, в забороні «порушувати володіння» (trespass) без
згоди власника або без законної підстави, є одним з. догматів загального
права.
Ідея всесвітньої правової охорони приватних інтересів як основа
поправки IV була розвинена Верховним судом у ряді його принципово
важливих рішень. Поступово в практиці Верховного суду США
вироблялася концепція, згідно якої поправка IV надає конституційну
охорону не тільки і навіть не стільки приватній власності (її
недоторканність гарантує достатнє число інших конституційних норм),
скільки приватного життя громадян, свободі людини від непомірного і
неправомірного втручання держави у всі ті сфери його приватного життя,
які об'єднуються в американській юриспруденції поняттям «прайвеси»
(privacy). Власне, розвиток концепції права на «прайвеси» не протирічить
ідеї охорони приватних інтересів поправкою IV, оскільки ці інтереси є
органічною частиною «прайвеси».
Поправка IV складається з двох частин. Перша частина в чисто
декларативній формі проголошує «право народу» на недоторканність
особи, житла, майна, особистих паперів і документів; необгрунтовані
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арешти і обшуки, що порушують це право, забороняються. Друга ж
частина поправки є спробою сформулювати практичні гарантії даного
конституційного права. Чисто семантичний аналіз поправки дозволяє дійти
до висновку, що автори Білля про права, природно, допускали можливість
«обгрунтованих», тобто правомірних, обшуків і арештів [10,67]. Обшук
або арешт правомірний, коли на його вчинення виданий ордер; у свою
чергу, правомірність ордера ставиться в залежність від «достатньої
підстави», наявність якої необхідна для видачі ордера і повинна бути
підтверджена присягою або урочистою заявою; ордер на обшук
правомірний також тільки у тому випадку, коли він містить докладний
опис місця обшуку, а ордер на арешт громадянина або вилучення
предметів, пов'язаних із злочином, — докладний опис особи, підмета
арешту, або предметів, що підлягають вилученню. Поправка не вказує, на
кому лежить відповідальність за видачу ордерів, хто визначає «достатність
підстав» для видачі ордера, хто виконує ордери, наскільки детально
повинні складатися описи місць обшуку, а також осіб або предметів, що
підлягають арешту, ступінь абсолютності встановлюваних нею правил, чи
можуть бути з них виключення. Інакше кажучи, поправка IV не встановила
твердих критеріїв обгрунтованості арештів і обшуків. Конкретизація
невизначених формулювань була залишена на розсуд законодавця і
судової влади. Тому впродовж всієї історії США фактичний нормативний
зміст розпоряджень поправки IV постійно змінювався, а реальне значення
гарантій недоторканності особи і житла багато в чому визначалося
практичною діяльністю «виконавців закону» – поліцією, відомствами
державного звинувачення, слідчо-розшуковими органами та іншими
правозастосовуючими установами.
Поправка IV (Білль про права) до Конституції США покликана
попередити можливі зловживання владою урядом, з якими так часто
доводилося стикатися самим колоністам і їх предкам в монархічній
Великобританії.
Наказ habeas corpus є одним з якнайдавніших інститутів
англосакського права, що органічно влився в правову систему
американської республіки. Habeas corpus – це традиційне найменування
судового наказу, який адресується посадовій особі, що відповідає за
утримання заарештованих в місцях позбавлення волі; наказ наказує
доставити пойменованого в ньому громадянина до суду і повідомити про
час і причини його арешту. На суддю в цьому випадку покладається
обов'язок перевірити законність і обгрунтованість арешту; якщо суддя
встановить, що арешт був проведений без достатніх підстав або з
порушенням встановлених правил, він зобов'язаний негайно звільнити
громадянина. Використане в Конституції формулювання положення про
наказ habeas corpus припускає, що кожен громадянин може безперешкодно
звертатися до суду з клопотанням про видання цього наказу.
Конституційна заборона припиняти дію наказу habeas corpus не має
конкретного адресата. Включення його в статтю, присвячену законодавчій
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владі, дає підставу припустити, що ця заборона звернена до Конгресу і
припинення дії цього наказу є прерогативою законодавчої влади. Проте
історичні прецеденти показують, що виконавча влада удавалася до
тимчасового скасування цієї конституційної гарантії. Так, вперше дія
наказу була припинена на основі розпорядження президента А. Лінкольна
на початку Громадянської війни 1861-1865 років. Ця акція була зустрінута
багатьма з незадоволенням, тому президент заручився підтримкою
конгресу, який прийняв спеціальний закон. Згодом дія наказу habeas
corpus припинялася виконавчою владою тричі (у Південній Кароліні в 1871
р. для боротьби з бандами ку-клукс-клана, на Філіппінах в 1905 р. і на
Гавайських островах в 1941-1944 рр.), але у всіх випадках на основі
відповідного законодавчого акту. Тому можна стверджувати, що
припинення дії habeas corpus входить в сумісну компетенцію законодавчої
і виконавчої «гілок» влади.
Сама правова система та Конституція (включаючи Білль про права) є
видатним демократичним механізмом, що втілює окреслені ідеали
конституціоналізму. Примітно, що, як тільки Конституція була
ратифікована, практично кожна людина в Америці негайно сприйняла її як
документ, що контролює її долю. Конституція США – прагматичний за
своєю суттю документ юридично-правової та державно-політичної
системи є еталоном демократії і справедливості. Американці можуть
справедливо пишатися міжнародним значенням Конституції. Судовий
нагляд, породжений духом Конституції, міцно вріс в правову систему
США, став дієвим інструментом практичної політики і одночасно
символом конституціоналізму. Конституція США створювалася для
захисту інтересів громадянського суспільства, захисту найпершої
американської свободи – свободи громадян, приватнопідприємницької
діяльності і найпершого класичного права – права приватної власності
[13,51].
Разом з тим дух американської революції і боротьби за незалежність
додав правовій системі та Основному закону США демократичні риси.
Більшість його положень є прогресивними і понині зберігають
демократичну форму. Реальна втіленість конституційних ідеалів і
принципів – це проблема, довкола якої в усьому світі ведеться гостра
правова і політична боротьба. І саме США надають вагомий приклад та
досвід планомірного, хоча й конфліктного втілення прав народу та прав
людини як головної домінанти і суспільно-громадянського, і державноправового розвитку. У програмних документах більшості партій США
надана примітна в цьому сенсі оцінка американської Конституції: сучасне і
тим більше майбутнє суспільство в Америці гарантує і повинне
гарантувати громадянам «усі свободи, передбачені Біллем про права»,
«максимальне розширення демократії на основі демократичних традицій і
інститутів американського народу» [13, 210]; при демократичному ладі в
США індивідуальні свободи, гарантовані Біллем про права збережені і
розширені. У цій якості постають теоретичні напрацювання інститутів
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державної і правової системи США, які розглядаються як методологічні та
теоретичні передумови різнобічного, предметно зумовленого процесу
осягнення цих інститутів як цілісного міжнародного феномену
гарантування і забезпечення прав народу і людини у взаємодії з владою і
державою.
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«ПРАВО НАРОДА» В КОНСТИТУЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
И ЕГО МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА И ДЕМОКРАТИИ
Зинченко В.В.
Аннотация: В статье обосновывается, что в основу правовой системы
гражданского общества и его неизменного спутника – правового государства –
должно быть положено не только разделение ветвей власти, единство гражданина,
общества и права, их правовое равенство перед законом в правовой системе. Их
основой и гарантией качественного функционирования, как на международном, так и
на национальном уровнях, являются право народа и неразрывно связанная с ним
система прав человека.
Ключевые слова: право народа, права человека, Билль о правах, правовое
государство, гражданское общество, фундаментальные права и свободы, судебная
власть.

«RIGHT OF THE PEOPLE» IN CONSTITUTIONAL LAW AND ITS
IMPLICATIONS FOR INTERNATIONAL SYSTEM OF HUMAN RIGHTS
AND DEMOCRACY
Zinchenko V.V.
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Annotation: The article explains that the basis of the legal system of civil society and
its constant companion – the rule of law – should be put not only the separation of powers,
the unity of the citizen, society and the law, their legal equality before the law in the legal
system. They are based on the guarantee of quality and function, both at the international and
national levels, are the right people and is closely associated with it the human rights system.
Key words: the right of the people, human rights, the Bill of Rights, the rule of law,
civil society, the fundamental rights and liberties, the judiciary.
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СОЦІАЛЬНІ ACQUIS ЄС В УКРАЇНІ: ПРИКЛАД СОЦІАЛЬНОГО
ДІАЛОГУ
Т.І.Бик
Кафедра європейського права Львівського національного університету ім.Івана Франка
Анотація: У статті представлено правові зобов’язання України у сфері
імплементації соціальних acquis та проведено порівняння з відповідними
зобов’язаннями колишніх та нинішніх країн-кандидатів на вступ в ЄС. Особливий
наголос зроблено на питанні соціального діалогу. Проаналізовано українське
законодавство у сфері соціального діалогу та зроблено висновки щодо рівня
імплементації соціальних acquis, на прикладі соціального діалогу, в Україні та основних
перешкод, які існують на цьому шляху в контексті подальшої європейської інтеграції
держави .
Ключові слова: Європейський Союз, соціальні acquis, соціальний діалог,
імплементація, Трудовий кодекс.

Вступ
Відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між
Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами,
Україна взяла на себе зобов’язання вжити заходів для поступового
приведення свого законодавства у відповідність до законодавства
Співтовариства [1, Стаття 51]. Проте, серед перелічених у статті галузей
законодавства до соціальної сфери можна віднести лише сферу охорони
праці та дуже опосередковано - охорону здоров’я та життя людей.
Українське законодавство визначає «охорону праці» як систему
правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарногігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих
на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової
діяльності [2, Стаття 1]. І в цьому контексті ведеться послідовна робота з
адаптації українського законодавства до норм права ЄС. Понад те,
загальний аналіз норм, що містяться в Кодексі законів про працю України
від 10.12.1971 р. з чисельними поправками чи Законі України «Про
охорону праці» від 14.10.1992 р., свідчить, що їх значна частина відповідає
європейським положенням як у сфері охорони праці, так і у чималій мірі іншим соціальним acquis ЄС.
Водночас правовий доробок ЄС у сфері соціальної політики значно
ширший, ніж «охорона праці» - він включає мінімальні соціальні
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стандарти, гармонізацію систем соціального захисту держав-членів ЄС,
особливе регулювання захисту прав та інтересів окремих соціальних груп
(молоді, жінок, інвалідів, мігрантів тощо). Ці соціальні acquis обов’язково
враховувались в євроінтеграційних зусиллях країн-кандидатів [див. для
прикладу: 3, ст.2,4; 4, ст.6,22-23]. Варто виокремити такі питання як
репрезентативність професійних спілок та соціальний діалог [3, ст.3-6; 5,
ст.2-13,15-16,18; 4, ст.6,7,11,20,22; 6, ст.28,47; 7, ст.9], навчання протягом
усього життя [5, ст.20-22] та професійна і регіональна мобільність [5, ст.1],
які останніми роками відіграють все більш вагому роль у сфері соціальної
політики ЄС, а також проблеми соціальних наслідків роботи в тіньовій
економіці, характерні для деяких країн-кандидатів [3, ст.3,4,5,6; 4 ст.6,8,2022], а також, безумовно, для України.
Ця стаття зосереджується на розгляді соціального діалогу в рамках
ЄС як ефективного механізму залучення основних гравців до вироблення
соціальної політики та відповідного досвіду, необхідного для України.
Понад те, скоріш за все, Угода про асоціацію між Україною та ЄС також
міститиме норми щодо соціального діалогу1. Тому варто звернутися до
конкретного досвіду держав-членів ЄС, які або вже пройшли, або
проходять шлях затвердження та імплементації соціальних acquis ЄС,
зокрема й щодо соціального діалогу, у своїх правових системах.
Досвід країн-кандидатів на вступ до ЄС
Передусім, слід коротко нагадати про суть та правову природу
соціального діалогу в ЄС. Під соціальним діалогом в ЄС розуміються
обговорення, консультації та спільні дії, до яких залучені організації, що
представляють працедавців та працівників. Соціальний діалог відбувається
в двох основних формах: двосторонній діалог між працедавцями та
організаціями професійних спілок та трьохсторонній діалог із залученням
представників влади. Це явище було формалізовано Єдиним європейським
актом 1986 р., який ввів у Договір про заснування Європейського
Співтовариства статтю 118В. Угода про соціальну політику, затверджена
як Протокол до Маастрихтського договору про заснування Європейського
Союзу, інкорпорована згодом в Соціальний розділ Амстердамського
договору, окреслила процедури соціального діалогу в рамках ЄС. Сьогодні
відповідні положення передбачені в ст.152, 154 і 155 Договору про
функціонування Європейського Союзу.
Варто наголосити, що саме у соціальному діалозі, вагомій ролі
соціальних партнерів, передусім професійних спілок, держави-члени ЄС,
як і країни-кандидати, вбачають вирішення багатьох проблем у соціальній
політиці: від безпеки праці до професійної підготовки чи додаткового
соціального захисту. Для прикладу, про це йдеться у таких доповідях як
«Соціальні acquis Співтовариства у трудовому праві у країнах ЦентральноСхідної Європи та поза цим регіоном: боротьба з дерегуляцією»,
1

В неофіційному тексті Угоди про Асоціацію, який з’явився в мережі Інтернет, питання соціального
діалогу згадуються в статтях 420-422.
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підготовленої в жовтні 2002 р. [6], «Соціальні acquis та малі і середні
підприємства в країнах, що приєднуються до ЄС» [5] від квітня 2003 р.,
«Сприяння гідній праці та якісним робочим місцям у Західних Балканах»
[4], опублікованій в листопаді 2010 р., «Консультація щодо підготовки
Європейською комісією Пакету про розширення восени 2011 р.»,
оприлюдненій в квітні 2011 р. [3].
Перша зі згаданих доповідей містить цікаві позиції експертів щодо
соціальної політики ЄС. Ця доповідь є результатом роботи конференції,
яка була організована Європейською конфедерацію професійних спілок у
відповідь на спроби деяких країн-кандидатів використати вступ ЄС як
причину для дерегуляції мінімальних стандартів трудового права [6,
ст.5,47]. Голова Об’єднаних профспілок Сербії «Независност» Браніслав
Чанак пояснив цей феномен сприйняттям країнами Центрально-Східної та
Південно-Східної Європи захисту працівників як суто постсоціалістичного
пережитку, якого необхідно позбутися [6, ст.43]. Хоча насправді саме
соціальні acquis ЄС часто ставали гарантією забезпечення соціальних прав
майбутніх громадян ЄС. Так, у Польщі, як зазначає Сімон Лейбер,
реформи трудового законодавства 2002 р. мотивувалися дебатами в рамках
країни і, як наслідок, йшли на користь працедавцям. Проте вже від реформ
2004 р., які проводилися задля остаточної гармонізації трудового
законодавства держави з правом ЄС, виграли працівники [7, ст.12].
До речі, Польща продемонструвала неабияку ефективність у
впровадженні соціальних acquis ЄС, імплементувавши всі провідні
соціальні директиви ЄС, практично, без затримки, на відміну навіть від
багатьох з тодішніх 15-ти країн ЄС [7, ст.21-22]. Водночас варто зазначити,
що згідно з Прогресивним планом адаптації законодавства України до
законодавства ЄС [8, Розділ 5. Охорона праці] на прийняття значної
кількості нормативно-правових актів у сфері охорони праці Україні
відводиться доволі значний період часу – це слід зробити протягом 3-ох, 5ти, 7-и, а то й 10-ти років після набуття чинності Угодою про асоціацію
між Україною та ЄС.
Таким чином, можна стверджувати, що філософія ЄС у соціальній
політиці полягає в обов’язковому гарантуванні певних мінімальних
соціальних стандартів та дерегуляції інших питань – зокрема, шляхом
передання соціальним партнерам відповідних функцій – які можуть бути
вирішенні на їхньому рівні (по суті, йдеться про застосування принципу
субсидіарності). Водночас у згаданих вище дослідженнях щодо
імплементації соціальних acquis в країнах-кандидатах особлива увага
приділялася питанню, наскільки реальною є здатність соціальних
партнерів, передусім професійних спілок, забезпечити ефективний
соціальний діалог.
Соціальний діалог в Україні
В Україні перші кроки до закріплення соціального діалогу в
правовому полі держави були зроблені на початку 1990-их років з
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прийняттям Закону України «Про колективні договори» 1993 р. та
створенням Національної ради соціального партнерства при Президенті
України – постійно діючого консультативно-дорадчого органу як
національної трирівневої системи соціального діалогу в сфері договірного
регулювання колективних відносин. В грудні 2005 р. Президент України
видав Указ «Про розвиток соціального діалогу в Україні», який замінив цю
Раду на Національну тристоронню соціально-економічну раду. Водночас,
чимало експертів [див. для прикладу, 9] заявляли про неефективність цих
рад.
Окрім того, у 1998 р. був прийнятий Закон України «Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», а Указом
Президента створено Національну службу посередництва і примирення –
постійно діючий державний орган, основним завданням якого стало
сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів),
здійснення посередництва і примирення під час їх вирішення.
Зрештою, ще навесні 2006 р. при Національній тристоронній
соціально-економічній раді була створена робоча група щодо розробки
законопроекту «Про соціальний діалог», а вже наприкінці року
законопроект був прийнятий у першому читанні [10]. Водночас висновок
експертизи Проекту Міжнародної організації праці «Консолідація
правових та інституційних засад соціального діалогу в Україні» показав,
що законопроект занадто «рамковий» і неконкретний [цит. за: 11]. До
другого читання було враховано 76 поправок народних депутатів, проте, як
відзначають експерти [11], не всі спірні питання вдалося зняти до
голосування. Так, при підготовці остаточної редакції законопроекту не
було враховано зауваження Міжнародного бюро праці, які вказували на
критичну невідповідність окремих положень законопроекту міжнародним
зобов’язанням України, а найбільше занепокоєння викликав підхід до
питання репрезентативності. Керівні органи МОП зазначили, що до того,
як вводити поняття репрезентативності, уряд має забезпечити в країні
середовище, в якому профспілкові організації та організації роботодавців,
незалежно від їх приналежності до традиційних структур, могли б
розвиватися та зростати [цит. за: 11].
В січні 2012 року Закон України «Про соціальний діалог в Україні»
набув чинності, попри те, що представники профспілок закликали
Президента України ветувати закон як такий, що спрямований на «відміну
на законодавчому рівні діяльності незалежних профспілок» [12]. Понад те,
на думку одного з фахівців в даній галузі [11], критичні невідповідності,
які існують в прийнятому Законі, несуть серйозну загрозу системи
трипартизму – вони здатні знищити існуючий хиткий баланс та
монополізувати систему соціального діалогу за декількома організаціями.
Фахівці Міжнародного центру перспективних досліджень також
висловлюють сумніви щодо існування реального соціального діалогу в
Україні сьогодні, вважаючи, що однією з перешкод для конструктивної
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співпраці різних груп інтересів у трудовій сфері є формальність і
неефективність процедур соціального діалогу [13, ст.3].
Зрештою, в контексті даної статті не можна оминути проект
Трудового кодексу України [14], що перебуває на розгляді у Верховній
Раді України. На думку експертів, нині діючий Кодекс законів про працю
від 1971 року, навіть з урахуванням понад 600 правок, не здатен
регулювати правові відносини в демократичній країні з ринковою
економікою [13, ст.3]. Проте, як вважають фахівці Міжнародного центру
перспективних досліджень, попри наявність у проекті Трудового кодексу
певних прогресивних норм, він зберігає незмінну з радянських часів суть
державного регулювання трудових відносин і не усуне основну проблему
у сфері праці – неврівноваженість прав та обов’язків між найманим
працівником і роботодавцем, а натомість, розширить повноваження та
можливості для зловживання останнім [13, ст.3,4,10].
Зокрема, попри те, що проект Трудового кодексу часто описує роль
професійних спілок у процесі праці та має окрему главу «Соціальний
діалог» [14, Книга шоста. Колективні трудові відносини. Глава 1. Статті
324-340], сам статус професійних спілок залишається в документі
невизначеним. Це питання особливо актуальне з огляду на українські
реалії, зокрема той факт, що професійні спілки в Україні досі є
радянськими за своєю суттю – вважаються бездіяльними, підконтрольними
роботодавцю, а то й різним політичним силам [13, ст.6]. Символічно, що
одним з авторів проекту Трудового кодексу – документу, який доволі
важко назвати сприятливим для професійних спілок, – був тодішній голова
Федерації профспілок України.
Таким чином, експерти Міжнародного центру перспективних
досліджень слушно підсумовують, що проект Трудового кодексу містить
положення, що суперечать Конституції України та ратифікованим
Україною конвенціям МОП [13, ст.12]. Зрештою, промовистим є той факт,
що було сформовано коаліцію з понад 200 громадських організацій, які
виступили категорично проти прийняття Трудового кодексу [13, ст.16].
Висновки
З однієї сторони, Доповідь про стан виконання Загальнодержавної
програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС відзначає,
що основні нормативно-правові акти України у сфері охорони праці в
цілому не суперечать acquis communautaire. З іншої сторони, по-перше, це
пов’язано з розмитістю та загальністю зобов’язань, зазначених в Угоді про
партнерство і співробітництво, і по-друге – йдеться, радше, про формальне
виконання Україною зобов’язань.
Тема соціального діалогу є яскравим прикладом основних проблем,
які можуть стати вагомою перешкодою повноцінної імплементації
соціальних acquis. А досвід оцінювання такої імплементації в колишніх та
теперішніх країнах-кандидатах на вступ в ЄС, підтверджує цю тезу. Тобто,
для повноцінної адаптації законодавства України до законодавства ЄС
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недостатньо прийняти нормативно-правовий акт, виконавши букву закону,
ключовою є дотримання при цьому духу закону.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ACQUIS ЕС В УКРАИНЕ: ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОГО
ДИАЛОГА
Бык Т.И.
Кафедра европейского права Львовского Национального университета
им. Ивана Франко
Аннотация: В статье представлено правовые обязательства Украины в сфере
имплементации социальных acquis и проведено сравнение с соответственными
обязательствами бывших и нынешних стран-кандидатов на вступление в ЕС. Особый
акцент сделано на вопросе социального диалога. Проанализировано украинское
законодательство в сфере социального диалога и сделано выводы в отношении уровня
имплементации социальных acquis, на примере социального диалога, в Украине и
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главных препятствий, которые возникают на пути далнейшей европейской
интеграции государства.
Ключевые слова: Европейский Союз, социальные acquis, социальный диалог,
имплементация, Трудовой кодекс.

SOCIAL ACQUIS OF THE EU IN UKRAINE: EXAMPLE OF SOCIAL
DIALOGUE
Byk T.
Department of European Law. Ivan Franko National University of Lviv

Annotation: Legal obligations of Ukraine in the area of social acquis implementation
are presented in the article and compared to the relevant obligations of the former and
current EU candidate countries with special emphasis being made on the social dialogue
issue. The Ukrainian legislation on social dialogue is analyzed and conclusions are made
regarding level of implementation of social acquis in Ukraine, on the example of social
dialogue, in Ukraine and major obstacles which exist in the context of further European
integration of Ukraine.
Key words: European Union, social acquis, social dialogue, implementation, Labour
Code.
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УДК 349:339.9
ОХОРОНА БІОТЕХНОЛОГІЙ ЗА ПРАВОМ СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТОРГІВЛІ: АНАЛІЗУЮЧИ ДОСВІД ЄС ТА США
Д.М. Чибісов
асистент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного
університету «Одеська юридична академія»
Анотація: Стаття присвячена аналізу правової охорони біотехнологій в рамках
Світової організації торгівлі. Автор розкриває особливості, проблеми та перспективи
охорони біотехнологій, закріплені в праві СОТ. Особливе місце відводиться питанню
співвідношення прав власників патентів на ген і його донорів (тих людей, груп, від яких
він був отриманий). Пропонується погодитись із болівійською пропозицією і
заборонити патентування генів.
Ключові слова: біотехнології, охорона біотехнологій, право СОТ, біопіратство,
ТРІПС.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток науки і техніки, генної
інженерії і інших біотехнологій негативно впливає на процес уніфікації
міжнародного права у сфері інтелектуальної власності. Так, у ч.3. п. б. ст.
27 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі –
«ТРІПС») наводиться вичерпний перелік об'єктів, щодо яких члени
Світової організації торгівлі (далі – «СОТ») можуть не дозволяти
патентування. Втім, попри заборону патентування діагностичних методів,
рослин і тварин, угода зобов’язує патентувати «мікроорганізми», та
«важливі біологічні процеси», що обґрунтовано створює правову
плутанину. Виникає проблема суб’єктивного тлумачення угоди і,
відповідно, неоднозначність її сприйняття прихильниками патентування
біотехнологій.
Мета статті полягає у спробі вирішення протиріч, закладених у
праві СОТ щодо патентування «мікроорганізмів» та «важливих
біологічних процесів» (що у широкому розумінні включає гени, трансгени
і т.д.), використовуючи для цього досвід ЄС та США. Окремим завданням
дослідження є визначення протиріч1 між Конвенцією про біорізноманіття2
і ТРІПС, винайдення шляхів їх мінімізації. Об’єктом дослідження
виступають міжнародно-правові відносини, пов’язані із виконанням
положень Угоди ТРІПС. Предметом дослідження є конкретні норми
1

Див.: The TRIPS Agreement and Convention on Biological Diversity. Paper IP/C/W/368/ (Council for TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights Working Document) Rev.1, revised 8 February 2006; Мандат
Декларации Доха [Електронний ресурс] / Официальный сайт Международного центра по торговле и
устойчивому развитию (International Centre for Trade and Sustainable Development). – Режим доступу:
http://ictsd.org/downloads/2008/06/ru_5-iprs.pdf.
2
Міжнародна конвенція про охорону біологічного різноманіття 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_030.
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ТРІПС, що регламентують охорону біотехнологій у праві Світової
організації торгівлі та особливості їх застосування країнами ЄС та США.
Стан дослідження. В українському науковому товаристві питання
міжнародно-правової
охорони
біотехнологій
комплексно
не
досліджувалось. Ряд окремих питань розглядалися у працях вітчизняних та
зарубіжних вчених: О.Ю. Кашинцева, Л.О. Васечко, Л.Г. Удовика,
Г.Ю. Гулєвської, Р.С. Креспі, Л. Паломбі, Дж. Р. Херрман, Р. Нотт,
А. Пломер, Д. Шертенлєйб, С. Стеркс, Ф. Дж. Зіммер, В.Р. Поттер. Також є
ряд російських дослідників, які вивчали окремі аспекти цього питання:
І.В. Сілуянова, В.І. Орєшкін, М.А. Сєрова та О.С. Парфенчик. Втім, попри
велику кількість праць, присвячених аналізу біотехнологій взагалі,
відсутня чітка визначеність міжнародно-правового їх статусу, немає
посилань на право СОТ та генетичні ресурси як об’єкти патентування.
Також відсутні дослідження щодо протиріч між ТРІПС та Конвенцією про
біорізноманіття у частині охорони традиційних знань.
Виклад основних положень. Початком активного розвитку
біотехнологій прийнято вважати середину ХХ ст., однак ще у 1814 р.
петербурзький академік К.С. Кирхгоф відкрив явище біологічного
каталізу1
і намагався біокаталістичним шляхом отримати цукор з
доступної вітчизняної сировини (до середини XIX ст. цукор отримували
тільки з цукрової тростини). У 1891 р. в США японський біохімік Дз.
Такаміне отримав перший патент на використання ферментних препаратів
в промислових цілях. А вже у 1919 р. термін «біотехнологія» був введений
у науковий оборот угорським науковцем Карлом Ерекі2. Під
«біотехнологією» він розумів процес, внаслідок якого живі матеріали
можуть бути біологічно змінені в «цілях використання на користь
суспільства»3. Втім, у 1992 р. в результаті прийняття Конвенції про
біологічне різноманіття, термін «біотехнологія» отримав розширене
тлумачення (ст.2). Визначалося, що біотехнологія – це «будь-який вид
технології, пов'язаний з використанням біологічних систем, живих
організмів або їх похідних для виготовлення або зміни продуктів, або
процесів з метою їх конкретного використання».
У червні 2000 р. на прес-конференції за участю президента США і
прем'єр-міністра Великобританії представники двох наукових товариств міжнародного консорціуму Human Genome Project і компанії Celera
Genomics - оголосили про те, що в результаті багаторічних зусиль
закінчена розшифровка генома людини. Один з дослідників, доктор Майкл
Декстер з цього приводу навіть зазначив, що геном людини дозволяє
читати книгу людства та може суттєво змінити життя кожної людини на
планеті. Так званий «код життя» мав зробити «медичну революцію».

1

Краткий очерк истории химии, КИРХГОФ, Константин Сигизмундович [Електронний ресурс] / Сайт
кафедры
физхимии
РГУ.
–
Режим
доступу:
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Kirchhoff_Konst.html.
2
Ereky, K. (1918): Biotechnológia. MMÉE Közlöny, Budapest, 52 (41): 337–339.
3
А. Fiechter (ed.), History of Modern Biotechnology I, Springer, XII, 2000. – 222 p.
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Однак, замість «медичної революції» починається новий етап посилення
міжнародно-правового регулювання біотехнологій.
На сьогоднішній день серед усіх міжнародних документів, що
регламентують зазначене питання, основними є угоди права СОТ, оскільки
саме ця організація адмініструє більше 96% світової торгівлі (Україна є її
членом з 2008 р.) та має чіткий механізм примусу до виконання взятих
країною зобов’язань. Правовою основою охорони біотехнологій у праві
СОТ є угода ТРІПС. Так, ст. 27.3(b) дозволяє державам заборонити
патентування певних форм життя (наприклад рослин і тварин), однак
зобов’язує їх запровадити патентування окремих сортів рослин,
мікроорганізмів, небіологічні та мікробіологічні процеси. Втім, положення
ч. 2 ст. 27 ТРІПС передбачають, що «члени можуть не допускати
патентування винаходів, перешкоджання комерційного використання яких
на їх території необхідно для захисту громадського порядку або суспільної
моралі, включаючи охорону життя або здоров'я людей, тварин чи рослин,
або яке необхідне, щоб запобігти завдання значної шкоди навколишньому
природному середовищу».
Особливу увагу звертає двозначність положення ст. 27.3 ТРІПС.
Так, наявність слів «крім мікроорганізмів», «крім небіологічних та
мікробіологічних процесів» означає вимогу дозволити патентування не
тільки мікроорганізмів, але й інших форм життя (як то трансгенні рослини,
тварини, а також людські клони) внаслідок того, що мікроорганізми, у
широкому розумінні – це усі живі організми1. Така двозначність
нормативного регулювання біотехнологій на рівні СОТ дозволяє країнам
самостійно вирішувати у якому напрямку їм розвивати цю концепцію:
розширюючи чи звужуючи її. При цьому питання етики, моралі та права як
ніколи раніше вступають у протиріччя.
На думку М.О. Медведєвої можна визначити три моделі взаємодії
біоетики та права, а саме: соціологічну (роль права нівелюється, оскільки
воно не здатне розв’язати етичні дилеми, індивідуальна свідомість і
професійні стандарти медичної етики є головними регуляторами
суспільних відносин); формалістичну (право відіграє провідну роль в
регулюванні будь-яких біоетичних питань, визначаючи жорсткі санкції за
порушення встановлених приписів) та; лібералістичну (право закріплює
лише деякі загальні біоетичні принципи)2. Також можна говорити про дві
протилежні точки зору3. Так, перша вказує, що гени існували завжди, а
тому їх відкриття не є «винаходом»4. Друга точка зору спирається на те,
1

В.М. Мельников Права патентообладателей в контексте прав человека. Журнал "Патенты и лицензии"
2008 г. [Електронний ресурс] // РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ. – Режим доступу: http://rbis.su/article.php?article=279, с.21-29.
2
Медведєва М.О. Норми етики та права в регулюванні біомедичних досліджень: міжнародно-правовий
аспект / М.О. Медведєва // Сучасні проблеми біоетики / редкол. Ю. І. Кундієв (відп. ред.) та ін. – К. :
Академперіодика, 2009, - С.122.
3
Dr. Mohan D. Nair THE TRIPS AGREEMENT AND PHARMACEUTICALS / Report of an ASEAN
Workshop on the TRIPs Agreement and its Impact on Pharmaceuticals. Jakarta, 2-4 May 2000 [Електронний
ресурс] // ВОИС. – Режим доступу: http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/h1459e/h1459e.pdf.
4
Там само.
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що оскільки декодувати інформацію, закладену у генах, вкрай важко і це
потребує значного часу, то результати такої роботи повинні охоронятися
патентом1. Ця точка зору підтримується США, ЄС та Японією (тобто
країнами де біотехнології отримали найбільший розвиток).
На думку індійського науковця, д.ю.н. М.Д. Наіра, одне з
найскладніших питань полягає у визначенні прав на гени2. Так, з точки
зору того хто фінансує дослідження, повноцінний контроль над його
результатами є передумовою для інвестування та комерціоналізації знань.
З іншого боку, представляється логічним, що якщо генетична інформація
людини продається (так, наприклад, патент на ген «ожиріння» був
проданий за 70 млн. дол. США), то чому донор таких генів чи навіть
окремі групи людей, які мають цей ген, не можуть отримати свою частку
прибутку від його використання та продажу3.
При спробі відповіді на таке питання, можна пригадати пропозицію
Болівії та наведену нею Декларацію ООН про права корінних народів, яка,
зокрема передбачає, що традиційні знання корінного населення не можуть
використовуватися без його попередньої вільної згоди на це4. Також можна
навести прикладом справу Верховного суду Канади 2004 р. «Монсанто
Канада інк. проти Шмейзер», де канадський фермер був звинувачений у
тому, що на його полях були виявлені рослини з запатентованим геном
(рослини були занесені до його поля вітром). Суд вирішив, що права
фірми-позивача поширюються крім гена і на рослини у яких він присутній.
Втім, встановивши порушення прав позивача (Монсанта), Верховний суд,
однак не виніс рішення про компенсацію збитків, мотивувавши його тим,
що відповідач не отримав прибуток. На думку суду, фермер, виявивши на
своєму полі трансгенні рослини, повинен був звернутися до фірми
«Монсанто» з проханням видалити їх5.
Вищенаведене рішення канадського суду ілюструє те, що може бути
з запатентованими генами людини.6 Так, за рішенням апеляційного суду
США у 2012 р. було дозволено патентування генів, що провокують рак
молочних залоз у жінок. Судом була впроваджена охорона спеціального
тесту гену людини, який провокує появу раку. На думку судді, ген хоча й
має природне походження, однак його розшифровка та аналіз відбувалися
саме у лабораторії, що дозволяє говорити про можливість його
патентування.
Відповідно до ст. 28 ТРІПС, власник патенту має виключне право
перешкоджати третім особам виробляти, використовувати, пропонувати до
продажу, продавати або імпортувати запатентований продукт. Як це
вплине на мільйони хворих, можна лише здогадуватись, однак зрозуміло,
1

Там само.
Там само.
3
Там само.
4
No compromise on 27.3b [Електронний ресурс] // ICTSD. – Режим доступу:
http://ictsd.org/i/news/bridgesrussiandigest/72195/.
5
Див. В.М. Мельников Права патентообладателей в контексте прав человека. С.27.
6
На сьогоднішній день запатентовано близько 60 % генетичного матеріалу людини. Ще близько 60-80
тис. заявок на патентування очікують рішення патентних установ країн у всьому світі.
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що ціна ліків підвищиться до монопольного рівня. Так було у 1995-2000
рр. після підписання угоди ТРІПС і до прийняття Декларації країн-членів
СОТ у Катарі. Так було й у 2001 р. з препаратом Пфайзер у США.
Втім, ще у 1817 р. при розгляді справи «Lowell v. Lewis»1 був
закріплений принцип «корисності» винаходу, який у випадку із «геном
раку» відсутній. Тоді, у 1817 р. суд вирішив, що винахід, може бути
патентоспроможнім тільки за умови його «корисності» (useful). А це, на
думку суду, передбачає, що такий винахід не має «аморального» впливу,
«не спричиняє пияцтва», «не може суперечити добрим звичаям
суспільства» та не має «отруйного» ефекту. І хоча у випадку із геном раку
винахід не заохочує до пияцтва, та не є отрутою, однак відсутність
інформації щодо нього у вільному доступі може мати саме такий ефект на
людське життя.
Більш «новітня» концепція «корисності» винаходу розкривається у
парагр. 101 Патентного акту США від 1952 р. 2, де вказується, що: «винахід
є «корисним» якщо він може надати чітко визначені переваги». Це
положення також підтверджується у справах від 1966 р.3 та 1992 р.4. Тобто,
критерієм патентоспроможності за національним законодавством США є
«блага (benefit), що мають створюватись винаходом»5.
На рівні СОТ, було розпочато роботу у напрямку правової
кодифікації цього питання. Так, 8 березня 2004 р. Рада ТРІПС ініціювала
переговори з Бразилією, Болівією, Кубою, Еквадором, Індією, Пакистаном,
Перу, Таїландом і Венесуелою щодо вирішення питання протиріч між
ТРІПС і Конвенцією про біологічне різноманіття (яка передбачає
необхідність попередження монополізації прав на традиційні знання та
іншу суспільно-важливу інформацію).
У правовому полі СОТ з цього приводу також виникає питання
можливості заборони імпорту продуктів, що вироблені в результаті
біотехнологічних перетворень на територію держави-члена СОТ. З одного
боку, СОТ визнає право країн-учасниць на реалізацію заходів,
спрямованих на захист здоров'я людей, тварин і рослин (ст. ХХ ГАТТ)6, та
не може вимагати запровадження у державі механізмів «тестування,
схвалення ГМО»7. Однак, з іншого боку, СОТ неодмінно «буде залучена в
подібні питання, що стосуються регулювання ГМО в разі, якщо це
регулювання викличе порушення зобов'язань за ГАТТ»8.
Існують оптимістичні погляди на цю проблему. На думку А.С.
Літовченко, існуючі міжнародні договори як то Монреальський протокол
1

Lowell v. Lewis 15 F.Cas. 1019 (1817).
Patent Act of 1952, 35 U.S.C.
3
Brenner v. Manson, 383 U.S. 519, 534 (1966).
4
Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc., 977 F.2d 1555, 1571 (Fed. Cir. 1992).
5
Fuller v. Berger, 120 F. 274, 275 (7th Cir. 1903).
6
Литовченко А. С. Международно-правовые аспекты торговли генетически модифицированными
организмами 2005 [Електронний ресурс] //
Юридическая Россия. – Режим доступу:
http://web1.law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100079751.
7
Там само.
8
Там само.
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про озоноруйнуючі хімічні речовини, який в протилежність правилам СОТ
допускає торгові обмеження між учасниками, можуть розглядатися
«вейвером» та звільняти країни-члени організації від порушень
зобов’язань за СОТ1. Однак, враховуючи те, що право СОТ було визначено
основним правом держав-членів організації та має переважну юридичну
силу по відношенню до інших міжнародних зобов’язань держав, такий
висновок А.С. Літовченко представляється сумнівним.
З метою вирішення питання патентування біотехнологій на території
2
ЄС у 1998 р. була прийнята Директива 98/44/EC. На думку основного
ініціатора прийняття Директиви - Комісії ЄС3, охорона біотехнологій на
рівні Союзу мала підвищити конкурентоспроможність хімічної і
біологічної секторів промисловості ЄС до рівня США та Японії (які,
завдяки широкому обсягу наданої патентної охорони, до кінця 1980-х рр.
стали світовими лідерами в даній галузі 4). Втім, «попри економічну
доцільність розширення патентної охорони на область біотехнології», ряд
положень першого проекту Директиви зазнав різкої критики з боку країнчленів ЄС, що призвело до його відкликання у 1995 р. «внаслідок
невідповідності ряду положень критеріям моралі і публічного порядку» 5.
Однак, вже в кінці 1995 р. Комісія ЄС представила Європейському
парламенту другий варіант Директиви. Цей документ являє собою
компромісний варіант, який надає патентну охорону біотехнологічним
винаходам, але одночасно містить обмеження патентоспроможності з
підстав моралі і громадського порядку6.
Так, ст. 6 Директиви передбачає, що патентуванню не підлягають
винаходи, чиє комерційне використання суперечить публічному порядку і
моралі. У пункті 2 ст. 6 також міститься не вичерпний перелік винаходів,
які не можуть бути запатентовані на підставі загрози публічному порядку
та моралі: а) процеси клонування людей; б) процеси, що змінюють
генетичну ідентичність людини; в) використання ембріонів в комерційних
і промислових цілях; г) процеси по зміні генетичної ідентичності тварин,
які, ймовірно, можуть заподіяти їм страждання, не приносячи істотної
користі для людей і тварин, а також самі тварини, що є результатом таких
процесів7 Такі «компроміси» дозволили прийняти документ, однак не
вирішили усіх сумніві щодо доцільності патентування біотехнологій.

1
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Директива о правовой охране биотехнологических изобретений: анализ основных противоречий [Текст]
/ О.С. Парфенчик // Журнал международного права и международных отношений. - 2011. - № 4. - С. 25.
2
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Kevles, D. J. The Gene Patenting Controversy: A Convergence of Law, Economic Interests and Ethics / D. J.
Kevles, A. Berkowitz // Brooklyn Law Review. — 2001. — Vol. 67, N 1. — Р. 248.
5
Decision on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European Parliament and Council
Directive on the legal protection of biotechnological inventions // Official Journal of the European Communities.
— 1995. — L 213, Vol. 38., — P. 26—27.
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Однак, складність прийняття Директиви, та процес її імплементації в
національне законодавство країн-членів ЄС свідчить про те, що
європейське суспільство ще далеке від прийняття феномена «патентування
біотехнологічних винаходів» як з етичних, так і з соціально-економічних
міркувань. Наявність істотних відмінностей в національних патентних
законах, які до теперішнього часу не ліквідовані, незважаючи на значний
тиск з боку окремих інституцій ЄС і високорозвинених держав,
підтверджує необхідність більш продуманого і ретельного аналізу
розроблюваних норм1. Для цих цілей все частіше використовується
платформа СОТ.
Зазнавши краху на переговорах 2004 р., у 2010 р. Болівія, як член
2
СОТ , направила до Ради ТРІПС свою доповідь щодо впливу ст. 27 ТРІПС
на соціальні, економічні, екологічні та біологічні права людей3. У пункті
15 доповіді Болівія стверджує, що ст. 27 п. 3 (б) ТРІПС дозволяє
патентувати «форми життя», що спричинило «серйозні соціальні,
економічні та етичні імплікації, які мають вкрай негативний ефект
насамперед на країни, що розвивається». В документі пропонується внести
зміни до Угоди ТРІПС з метою заборони патентування всіх форм життя.
Болівійська пропозиція передбачає перегляд ст. 27.3 (b) Угоди ТРІПС, що
регламентує патентування винаходів, пов’язаних із тваринами і рослинами.
Перегляд цієї статті повинен був початися більше десяти років тому, але
його постійно відкладали4.
Як пояснила делегація Болівії, прийнявши заборону на патентування
всіх форм життя, СОТ може підтримати права корінних народів на
«традиційні знання», які все частіше присвоюються корпораціями
розвинених членів-СОТ (п. 16 Доповіді Болівії). Болівія підкреслила цей
аргумент спираючись на Декларацію ООН про права корінних народів,
яка, зокрема передбачає, що традиційні знання таких спільнот не можуть
використовуватися без їх попередньої вільної згоди5. На думку Болівії,
«багато біологічних ресурсів (що патентуються - Д.М. Чибісов) походять з
території держав, що розвиваються, та отримуються там без згоди
самої держави, часто з порушенням її законів, що створює «неправомірне
володіння» та біопіратство». Як результат, Болівія закликає переглянути
ст. 27.3(b) з тим щоб: 1) заборонити патентування усіх форм життя,
включаючи рослини, тварини та їх окремі частини; 2) заборонити
патентувати генів, біологічних, мікробіологічних та небіологічних
процесів зі створення будь-яких форм життя; 3) забезпечити патентування
інноваційних розробок корінного населення, методів традиційного ведення
1
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сільського господарства; 4) попередити антиконкурентну практику, що
загрожує стабільному постачанню продуктів у державах, що розвиваються;
5) закріпити право корінних народів на їх традиційні знання, забороняючи
патентування таких знань іноземними компаніями-монополістами.
З цього приводу у ст. 16 Конвенції про біорізноманіття вказується,
що біотехнології, що охороняються патентами, мають передаватись
країнам, що розвиваються і «враховують достатню і ефективну охорону
прав інтелектуальної власності». Конвенція передбачає, що країниучасниці угоди мають прийняти належні законодавчі, адміністративні або
політичні заходи, з тим щоб країни, що розвиваються, отримали генетичні
ресурси та доступ до технології «на взаємно узгоджених умовах,
включаючи технології, які захищаються патентами та іншими правами
інтелектуальної власності» (ст. 16).
Висновки. На рівні СОТ все ще не знайдено оптимальної моделі
охорони біотехнологій1. Також окремо виступає проблема маркування
біотехнологічних товарів, що, з боку експортерів генно-модифікованих
продуктів представляється «дискримінацією»2. Втім, якщо США схильні
патентувати гени людини та інші біотехнологічні матеріали, то ЄС
навпаки, намагається звузити межі патентоспроможності нових
біотехнологій.
Багато технологій перебувають у володінні приватного сектора, що
ставить під загрозу не лише поширення технологічних знань (що
неодмінно сприяло б розвитку науки і техніки), але й надання
високотехнологічних продуктів людям вкрай їх потребуючим. Тому
питання охорони прав на біотехнології має розглядатися у пакеті із
питанням справедливого розподілу економічних, соціальних та
інтелектуальних надбань людства.
Пропонується закріпити на міжнародному рівні перелік принципових
досліджень, результати яких мають належати усьому людству (що також
сприятиме уникненню протиріч ТРІПС та Конвенції про біорізноманіття).
Вважаємо, що патентні права сконцентрували «кілька установ (переважно
з розвинених країн)» і що така ситуація «негативно впливає на
конкуренцію та соціально-економічну ситуацію (включаючи продовольчий
суверенітет і джерела існування фермерів), що погіршує ситуацію у
найбільш уразливих і бідних групах населення, включаючи корінні народи
країн, що розвиваються»3.
Пропозиції щодо подальшого дослідження проблеми. Питання
права, моралі та комерційної винагороди мають бути докладно досліджені
у сукупності із правами людини на медичну допомогу, інформацію та
освіту4. Пропонується дослідити правовий механізм охорони прав людей,
1

Ian M. Sheldon Regulation of biotechnology: will we ever “freely” trade GMOs? 77th EAAE seminar,
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що є донорами генетичного матеріалу, на матеріальні блага, отримані в
результаті досліджень їхніх біоматеріалів. Визначення балансу прав та
обов’язків ключових акторів цієї ситуації допоможе значно гармонізувати
міжнародне право у сфері інтелектуальної власності та окреслити нове
покоління прав людини.
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ОХРАНА БИОТЕХНОЛОГИЙ ПО ПРАВУ ВСЕМИРНОЙ
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: АНАЛИЗИРУЯ ОПЫТ ЕС И США
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Аннотация: Статья посвящена анализу правовой охраны биотехнологий в
рамках Всемирной торговой организации. Автор раскрывает особенности, проблемы и
перспективы охраны биотехнологий, закрепленные в праве ВТО. Особое место
отводится вопросу соотношения прав собственников патентов на ген и его доноров
(тех людей, групп, от которых он был получен). Предлагается последовать
боливийскому предложению и запретить патентование генов.
Ключевые слова: биотехнологии, охрана биотехнологий, право ВТО,
биопиратство, ТРИПС.

BIOTECHNOLOGY PROTECTION UNDER THE WTO LAW:
EXPERIENCE OF THE EU AND THE US
D.M. Chybisov
Assistant of International Law and International Relations Department of National University
“Odessa Law Academy”

Annotation: In June 2000, standing in line with the U.S. President and British Prime
Minister, representatives of two scientific societies - an international consortium Human
Genome Project and the company Celera Genomics - announced that human genome
decoding is finished. The planet was waiting for miracle. One of the researchers, Dr. Michael
Dexter said that human genome “can read the book of humanity" and can “significantly”
change the lives of everyone on the planet. So-called "code of life" had to make "medical
revolution." However, instead of "medical revolution" a new international gene patenting
phase had started and the legal occupation of medicare technologies begun.
Currently, the majority of international intellectual property regulations are enshrined
by the WTO Law. This organization administers more than 96% of world trade (Ukraine is a
member of WTO since 2008) and has a well-developed enforcement mechanism that makes
overall administration functions of it even stronger. Article 27 para. 3 (b) allows states to
exclude from patentability plants and animals other than “micro-organisms”, and
“essentially biological processes” whereas it is not clear what should be understood as latter.
However, the provisions of para 2 of Art. 27 TRIPS provides that members may exclude from
patentability inventions, provided that it “is necessary to protect ordre public or morality,
including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the
environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is
prohibited by their law”. However, even though legal basis of biotech protection is not
directly mentioned in the TRIPS agreement, due to ambiguity of the wording used in the
Agreement such protection is provided by number of countries (e.g. USA). Therefore, by
researching international biotech protection we particularly underlined ambiguity of
provisions of Art. 27 TRIPS and certain concepts used by US and EU to interpret them.
Moreover, the questions of ethics, morality and law, that arise out of human gene patenting
are comprehensively elaborated. The conclusion that gene patenting is not in compliance with
TRIPS provisions and current human rights system is provided.
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УДК 341.327.364
ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА
ПРАВО ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЄС: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ
О.В. Пасечник
аспірант кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства
Національного університету «Одеська юридична академія»

Анотація: У сфері виробництва та обігу лікарських засобів в ЄС проводиться
політика паралельного застосування двох принципів: вільного руху товарів та охорони
здоров’я людини. Відповідно, фармацевтичне право ЄС - це комплексна галузь, яка
поєднує право охорони здоров’я, право захисту споживачів та право внутрішнього
ринку. Право ЄС здійснює функцію субсидування права держав-членів методами
гармонізації та уніфікації, використовуючи різні інструменти регулювання. Після
розширення Лісабонським договором компетенції ЄС можна стверджувати про
формування ринку фармацевтичних засобів в рамках єдиного внутрішнього ринку ЄС,
що значно підвищує ступінь доступу до цих засобів пацієнта-споживача та у той же
час забезпечує право на здоров’я.
Ключові слова: лікарські засоби, право на охорону здоров’я, фармацевтичне
законодавство, вільний рух товарів, внутрішній ринок ЄС

Створення та функціонування єдиного внутрішнього ринку
виступали й продовжують виступати головним чинником європейської
інтеграції. Завдяки синергетичному ефекту власне ринкова інтеграція
надає економічному розвитку більш динамічного характеру. Одним з
основних інтеграційних завдань Європейського Союзу є забезпечення в
рамках єдиного внутрішнього ринку вільного руху чинників виробництва,
зокрема товарів, та забезпечення невикривленої конкуренції у сфері їх
створення, розподілу та використання. Разом з тим, варто відзначити, що
процес європейської інтеграції став поступово охоплювати й інші, крім
економічної, сфери, зокрема сферу соціальну.
При цьому економічний та соціальний вектори демонструють у
діалектичному сенсі не тільки єдність, а й протиріччя. Наочним прикладом
цього може служити на тлі права внутрішнього ринку фармацевтична
політика і практика та їх правове забезпечення в ЄС.
Необхідно відзначити дослідників, роботи яких торкаються окремих
аспектів міжнародно-правового забезпечення використання лікарських
засобів: А. Х. Абашидзе, С.В. Бахін, З. С. Гладун, А. В. Заварзін, С. Л.
Панов, К. М. Альберола, С. В. Болл, П. Брюне, Д. Л. Вальверде, П.
Вайссенберг та ін., дисертаційні дослідження.1 Проблематика цієї статті у
вітчизняній юридичній літературі не досліджена.
1

Elliot R. Access to Medicines for All. WTO Rules, the Human Right to Health, and the Hierarchy of
International Law. Master of Laws, Osgoode Hall Law School, York University, 2006. – 386 p.; Медведєва М.
О. Міжнародні правові стандарти співробітництва держав у галузі біотехнологій. – Рукопис. Дисертація
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Метою статті є дослідження засобів і методів забезпечення балансу у
співвідношенні та взаємодії фармацевтичного права, включаючи захист
пацієнтів, та права внутрішнього ринку в ЄС, включаючи право вільного
руху товарів.
За законодавством ЄС під лікарським засобом розуміється будь-яка
субстанція або комбінація субстанцій, яка представлена як така, що має
властивості для лікування або запобігання захворювання людської істоти,
або будь-яка субстанція або комбінація субстанцій, яка може бути
використана для людської істоти чи призначена їй або з метою
відновлення, виправлення чи зміни фізіологічних функцій шляхом
застосування фармакологічної, імунологічної чи метаболічної дії, або
проведення медичного діагнозу. При цьому субстанція визначається як
будь-який людський, тваринний, рослинний чи хімічний матеріал,
незалежно від походження [1]. У статті йдеться про лікарські засоби, які
призначені для розміщення на ринку в державах-членах (тобто, на
внутрішньому ринку ЄС) або виготовлені промисловим способом чи з
використанням цього способу. Стаття не торкається таких лікарських
засобів як вакцини, токсини, сиворотки, алергени, гомеопатичні засоби та
традиційні трав’яні лікарські засоби. гомеопатичні засоби та традиційні
трав’яні лікарські засоби.
Право спільного, а згодом єдиного внутрішнього ринку ЄС
формувалося за принципом субсидіарності, тобто у тій мірі, у якій
національні правила ставали перешкодою його функціонуванню. Це
стосується й вільного руху товарів на ринку. Але такої характеристики
недостатньо для відображення процесу формування різних економічних
секторів, в т.ч. фармакологічного.
Так, фармакологічний ринок не може розглядатися як еквівалент
будь-якому іншому товарному ринку в ЄС. Серед специфічних рис ринку
лікарських засобів в ЄС відзначаються наступні:
1) Фармацевтичній промисловості притаманний високий ступінь
залежності від інновацій та інвестицій у дослідження і розвиток, що
спрямовані на відкриття нових лікарських засобів. При цьому винаходи,
що їх створено фармацевтичними компаніями, захищаються патентами, які
зазвичай забезпечують тривалий захист. Рентабельність провідних
фармацевтичних компаній є значною мірою заснованою на відносно
на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право.
– Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ,
2005. - 19 с.; Тарасьянц Е.В. Международная защита и поощрение прав человека в области
биомедицинских исследований. Специальность 12.00.10 – Международное право. Европейское право.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - М. – 2010. – 24
с.; Концевенко А.С. Правовое регулирование биомедицинских исследований и применения новых
биотехнологий в Европейском Союзе. Специальность 12.00.10 – Международное право. Европейское
право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - М., 2011.
– 27 с.; Терехов А.Ю. Международно-правовые средства предотвращения оборота фальсифицированных
лекарственных препаратов. Специальность 12.00.10 – Международное право. Европейское право.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - М., 2011. – 132 с.; Азходжаева
Р.А. Международно-правовое регулирование охраны здоровья в рамках ВТО. Специальность 12.00.10 Международное право. Европейское право. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
юридических наук. – М., 2008. – 187 с.
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обмеженій кількості інноваційних продуктів протягом тривалого періоду, в
якому останні користуються патентним захистом від конкуренції.
2) Конкуренція між компаніями на фармацевтичному ринку ЄС має
тенденцію зосереджуватися здебільшого на інноваціях та удосконаленнях
існуючих продуктів, на витратах, фінансових обсягах та обсягах продажів,
а не на ціні ліків.
3) Дистрибуція лікарських засобів підлягає регуляторним
обмеженням, зокрема обмеженням продажу ліків до аптек та обов’язковим
продажем певних ліків тільки за рецептом.
4) З точки зору захисту споживачів на ринку лікарські засоби є
особливою сферою попиту, коли кінцевими споживачами товару
виступають пацієнти, тобто суб'єкти, які користуються соціальним та
правовим захистом, що надається додатково до каталогу захисту прав
споживачів.
5) На ринку в ЄС кінцевий споживач лікарських засобів (пацієнт)
сплачує, у всякому разі, тільки частину ціни товару. Інша частина вартості
забезпечується або за рахунок оподаткування, або в системах, де охорона
здоров'я здійснюється або за рахунок обов'язкового страхування, або
страховиком, або через те й інше.
6) Держави втручаються в установлення контролю за прибутками
або за цінами та у регулювання загального споживання лікарських засобів,
зокрема шляхом фіксування цін на лікарські засоби.
7) Ліки, як й інші суспільні товари або послуги, зокрема комунальні,
розглядаються як особливо важливі та особливо необхідні порівняно з
більшістю інших товарів [2, 287].
Все це, своєю чергою, породжує конфлікт між цілями промислової
політики ЄС (підтримка та заохочення сильної фармацевтичної
промисловості) і інтересами внутрішнього ринку ЄС та цілями політики
ЄС в галузі охорони здоров'я та фармацевтичної політики зокрема
(підтримка постачання нових, безпечних, високої якості, необхідних та
ефективних лікарських засобів у найбільш затратно ефективний спосіб).
Зі створенням Європейського економічного співтовариства розвиток
цієї сфери став супроводжувати європейську економічну інтеграцію,
оскільки започаткування спільного ринку мало своїм завданням
забезпечити через ЄЕС прискорене підвищення життєвих стандартів (ст. 2
Договору про створення ЄЕС в редакції від 25 березня 1957 р.). У
Маастрихтському договорі це завдання набуло більш поглибленого
характеру, оскільки вже йшлося про забезпечення спільним ринком та
економічним і валютним союзом через Європейське співтовариство
високого рівня соціального захисту, підвищення життєвих стандартів та
якості життя [3]. У Договорі про Європейський Союз (в редакції
Лісабонського договору 2007 р.) йдеться про розвиток економічної
інтеграції, який супроводжується одночасним поступом в інших сферах
(Преамбула), ціновою стабільністю в умовах конкурентоспроможної
соціальної ринкової економіки, соціального захисту (ст. 3) [4]. У Договорі
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про функціонування Європейського Союзу держави-члени визначили
головною метою своїх зусиль стале поліпшення умов життя та праці своїх
народів (Преамбула) [5].
Статтею 152(1)(4) Договору про заснування Європейського
Співтовариства [6] було передбачено, що Рада ЄС сприяє досягненню
цілей високого рівня захисту здоров’я людини, поліпшення системи
суспільної охорони здоров’я, відвернення хвороб та захворювань,
усунення джерел небезпеки здоров’ю людей шляхом заохочувальних
заходів, спрямованих на захист та поліпшення здоров’я людей, але
виключаючи будь-яку гармонізацію законів та підзаконних актів державчленів. Компетенція мала додатковий стосовно національної політики
держав-членів характер. Отже, не можна було казати про компетенцію ЄС
з питань гармонізації заходів в області суспільної охорони здоров’я. На тлі
гармонізації норм, спрямованих на функціонування внутрішнього ринку
(ст.ст. 14, 95 Договору про заснування Європейського Співтовариства), в
«первинному» законодавстві ЄС фактично мала місце тенденція надавати
перевагу в інтеграційному процесі інтересам промисловості над інтересами
пацієнтів.
Лісабонським договором 2007 р. зроблено суттєвий крок в напряму
регулювання у сфері суспільної охорони здоров’я. Ним передбачено (ст.
168(4)с Договору про функціонування Європейського Союзу), право
Європейського парламенту та Ради ЄС схвалювати задля досягнення
спільної безпеки заходи, що встановлюють високі стандарти якості та
безпеки для лікарських засобів. Важливо відзначити, що це право має
здійснюватися шляхом відступу від ст.2(5) та ст. 6(а) та у відповідності до
ст. 4(2)k ДФЄС. Ст. 2(5) передбачає, що у певних сферах і згідно з
умовами, встановленими в Договорах, Союз має повноваження вживати
заходів, що підтримують, координують та доповнюють дії держав-членів,
не заступаючи їхніх повноважень в цих сферах. При цьому передбачено
також, що юридично обов’язкові правові акти Союзу, ухвалені на підставі
положень Договорів стосовно цих сфер, не тягнуть за собою гармонізацію
законів або підзаконних актів держав-членів. Стаття 6(а) встановлює, що
Союз має повноваження вживати дій для підтримки, координації та
доповнення дій держав-членів; зокрема сферою таких дій на
європейському рівні є охорона та поліпшення здоров’я людини. Ст. 4(2)k
ДФЄС визначає, що спільні проблеми безпеки у сфері охорони здоров’я в
аспектах, визначених у ДФЄС, належать до спільних повноважень Союзу
та держав-членів. Отже, вищезазначені заходи, передбачені ст. 168(4)с
ДФЄС, перейшли від групи додаткових повноважень, що при цьому
виключають правову гармонізацію, до групи спільних повноважень, яка
передбачає не тільки гармонізацію, а й уніфікацію правового регулювання.
Разом з тим, Європейський парламент та Рада ЄС можуть
запроваджувати заохочувальні заходи для охорони та поліпшення здоров’я
людини, а також приймати рекомендації щодо досягнення зазначених
вище цілей. Союз не має порушувати сферу відповідальності держав89

членів щодо визначення політики охорони здоров’я та медичної допомоги,
включаючи управління послугами (ст. 168(5)(6)(7) ДФЄС).
Важлива інтеграційна підтримка охорони та поліпшення здоров’я
людини здійснюється в умовах Лісабонського договору, як й раніше, за
рахунок заходів законодавства ЄС про захист споживачів, оскільки такий
захист поєднується не тільки з формуванням внутрішнього ринку, а й з
захистом здоров’я споживачів та з підтримкою, доповненням та контролем
споживчої політики країн-членів (ст.169 ДФЄС), яка включає в себе
охорону здоров’я споживачів (в т.ч. споживачів лікарських засобів). При
цьому варто відзначити, що захист прав споживачів віднесено до спільних
повноважень Союзу та держав-членів (ст. 4(2)f ДФЄС).
На рівні «вторинного законодавства» принцип співвідношення
ринкових та соціальних питань було закладено Директивою 65/65 від 26
січня 1965 р. про наближення положень, встановлених законодавством,
підзаконними актами або адміністративною практикою щодо патентованих
лікарських засобів [7], згідно з якою основною метою будь-яких правил
щодо виробництва та дистрибуції лікарських засобів повинен бути захист
здоров'я населення, а другою метою те, щоб лікарські засоби розглядалися
як товари, що забезпечувало би вільну ринкову конкуренцію. Згодом, в
результаті систематизації ці положення перейшли до Директиви 2001/83
від 6 листопада 2001 р. [8]. Ця Директива стала важливим кроком в
напряму досягнення мети – вільного руху лікарських засобів, в т.ч.
скасування будь-яких бар’єрів, що залишаються, щодо вільного руху
лікарських засобів.
Основні правові підходи, вироблені в процесі розвитку
законодавства ЄС у сфері лікарських засобів, полягають в тому, що
торгівлі лікарськими засобами в рамках ЄС заважають відмінності між
певними національними положеннями, зокрема між положеннями
стосовно фармацевтичних засобів, і такі відмінності напряму впливають на
функціонування внутрішнього ринку ЄС. При цьому забезпечення
громадського здоров’я як головна мета будь-яких правил, що регулюють
виробництво, дистрибуцію та використання лікарських засобів, має
досягатися способами, які не будуть заважати розвиткові фармацевтичної
промисловості або торгівлі лікарськими засобами в рамках Союзу.
Можна відзначити різні, але взаємопов'язані правові галузі, які
впливають на виробництво і збут лікарських засобів: первинне і вторинне
законодавство ЄС про охорону здоров’я, включаючи захист пацієнтаспоживча, та первинне і вторинне законодавство ЄС про внутрішній ринок,
включаючи положення про вільний рух товарів. Отже, правова структура
внутрішнього ринку ЄС охоплює окрім інтересів власне цього ринку інші
правові інтереси, в т. ч. інтереси, які є фундаментом національних систем
охорони здоров'я (або, залежно від країни, відповідних страхових систем).
З іншого боку, інтереси охорони здоров’я можуть за кінцевим рахунком
бути більш чітко сформульовані через інтереси внутрішнього ринку ЄС. В
результаті право внутрішнього ринку ЄС та право охорони здоров’я
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виступають в якості, так би мовити, «взаємних підсилювачів», а що
стосується фармацевтичного законодавства ЄС, то воно є комплексним
продуктом зазначених галузей у системі права ЄС.
Коли йдеться про розміщення на ринку ЄС лікарських засобів,
держави-члени можуть застосовувати надані їм права з обмеження
вільного руху товарів, виходячи з міркувань охорони здоров’я та захисту
прав промислової та комерційної власності (ст. 36 ДФЄС). При цьому з
боку ЄС запроваджуються заходи з міркувань охорони здоров’я в аспекті
їх гармонізації.
Фармацевтичне право ЄС як підгалузь права ЄС має певні
гармонізовані структурні елементи або їх блоки, що відображають процес
виробництва та обігу лікарських засобів. Серед них треба відзначити
«виробничий» блок, що включає елементи якості, безпеки та ефективності
лікарських засобів, які забезпечуються на цій стадії. Цей блок включає
також процедури отримання дозволу на виробництво (внутрішній
контроль якості, зовнішні інспекції) та на маркування (пакетування, яке
включає інформацію стосовно доз, інгредієнтів, побічних ефектів тощо).
Другим є блок правил розміщення лікарських засобів на ринку. Сюди
входить, по-перше, «авторизація» - отримання дозволу на торгівлю
лікарськими засобами на території ЄС та правила стосовно процедур
отримання авторизації (часові межі дозвільної процедури, надання
обґрунтування заявником, реєстраційна публікація), та дозволу на рекламу
лікарських засобів. Так, реклама, адресована загалу, щодо призначення
ліків, є забороненою. Нарешті, третім блоком виступає нагляд та система
фармакоконтролю (pharmacovigilance system)1. Під фармакоконтролем
розуміється виявлення, оцінка, вивчення механізмів розвитку і
попередження побічних ефектів або інших проблем, пов’язаних з
лікарськими засобами [9, 22].
В умовах ЄС загальне правило полягає в тому, що жодний медичний
продукт не може бути вироблений або розміщений на ринку державичлена без дозволу на торгівлю, виданого компетентними органами цієї
держави-члена відповідно до Директиви 2001/83 та Регламенту 726/2004
[10], що регулює процедуру видачі дозволів, Регламенту 1901/2006 про
лікарські засоби для педіатричних цілей [11], або Регламенту 1394/2007
про лікарські засоби провідної терапії [12]. Мета полягає в тому, щоб
гармонізувати та оптимізувати національні правила надання дозволів,
оскільки їх відмінність створює бар’єри для вільного руху товарів на
внутрішньому ринку ЄС, а також створити єдині підходи та правила
стосовно захисту пацієнтів не тільки як споживачів, а й взагалі як
категорії, що потребує особливого соціального захисту (процедура надання
дозволів на виробництво та
розміщення на ринку («авторизації»)
лікарських засобів у цій статті не розглядається).
1

Системою фармакоконтролю є система, що використовується утримувачем дозволу на продаж та
державами-членами для виконання завдань та обов’язків стосовно фармакоконтролю (перелічених в
Директиві 2001/83), створена для контролю безпеки лікарських засобів, на які є дозвіл, та виявлення
будь-яких змін у їх балансу «ризик-користь» (ст.1 Директиви 2001/83).
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Можливість отримання єдиного на всій території ЄС дозволу
(«авторизації») на продаж лікарських засобів усуває значний
антиконкурентний тиск з боку національних виробників. Єдина процедура
надання дозволів скорочує часові рамки, що, своєю чергою, значно
пришвидшує обіг та окупність інвестицій в нові лікарські засоби.
«Авторизація» є потрібною й для всіх видів діяльності, пов'язаних з
виробництвом лікарських засобів, - як для повного, так й для часткового
виробництва, а також для різних процесів подрібнення, пакетування або
упаковки. Правила ЄС поширюються на промислові процеси, що
призводять до виробництва серійних однорідних продуктів. На підготовку
фармацевтичних препаратів фармацевтами в роздрібних аптеках та іншими
особами, уповноваженими національними органами проводити такі
процеси, а також на «функціонування медичних фахівців» при лікуванні
окремих пацієнтів, система авторизації не поширюється.
Суб’єктом, що подає заявку та отримує дозвіл, може бути лише
особа, яка заснована у Союзі. Для отримання дозволу треба додержувати
спеціальної процедури, встановленої законодавством ЄС щодо певних
лікарських засобів: лікарські засоби, отримані через певні біологічні
процеси, наприклад, рекомбінанти технології ДНК; лікарські засоби
провідної терапії (генної, кліткової, тканевої) [13]; лікарські засоби, які
містять нові активні субстанції1, які ще не отримали дозволу на рівні ЄС та
призначені для лікування певних хвороб, наприклад, раку, діабету,
вірусних захворювань; засоби для лікування рідкісних захворювань. Щодо
інших лікарських засобів треба подати до компетентного органу
відповідної держави-члена заявку для розгляду її за національними (у цій
статті питання спеціальної процедури надання дозволів на виробництво,
дистрибуцію та продаж докладно не розглядаються).
Національні органи мають створити умови публічного доступу до
дозволу, упаковочної листівки, висновку з характеристикою лікарського
засобу, зокрема з умовами використання, до вимог стосовно засобу та
строку їх виконання, а також скласти оцінювальний звіт щодо якості,
безпеки та ефективності та надати коментарі щодо результатів
фармацевтичних та клінічних тестів, клінічних випробувань, системи
управління ризиками та системи фармакоконтролю того лікарського
засобу, про який йдеться. Використання засобу гармонізовано в наступних
умовах, які можуть щорічно переглядатися, виконання яких може бути
призначено вибірково та може бути обмежено певним строком:
- приймати певні заходи для забезпечення безпечного використання
лікарського засобу, які мають бути включеними до системи управління
ризиками;
- здійснювати дослідження «після-авторизаційної» безпеки;
1

Активною субстанцією є речовина або суміш речовин, призначених для використання у виробництві
лікарського засобу, та такого, який при використанні у виробництві лікарського засобу стає активним
інгредієнтом цього засобу, призначеним для справляння фармакологічної, імунологічної або
метаболічної дії з метою відновлення, корекції або зміни фізіологічних функцій або для проведення
медичного діагнозу (ст.1 Директиви 2001/83).
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- додержувати зобов’язань з реєстрації та звітності щодо підозри
шкідливих реакцій;
- встановлювати будь-які інші умови чи обмеження стосовно безпечного та
ефективного використання лікарського засобу;
- забезпечити існування адекватної системи фармакоконтролю;
- здійснювати «поставторизаційні» дослідження ефективності у випадку
виявлення певних проблем ефективності, які можна розв’язати тільки тоді,
коли лікарський засіб розміщено на ринку.
Країни-члени мають інформувати про видачу дозволів Європейське
агентство з лікарських засобів (ЕМА, створене Регламентом 726/2004 [14]).
За загальним правилом, дозвіл діє протягом 5 років. Він оновлюється
компетентними органами держави-члена на основі оцінки за принципом
«балансу ризик-користь».
Лікарські засоби поділяються на такі, що продаються напряму
(«через прилавок»), та такі, що продаються за рецептом, що, своєю чергою,
впливає на режим продажу. Так, законодавство ЄС не торкається правил,
існуючих у державах-членах щодо медичних засобів, що продаються за
рецептом, та таких, що забороняють продаж «на відстані». Важливим з
точки зору критеріїв, згідно з якими приймається рішення про дозвіл, є
запровадження в рамках ЄС класифікації для постачання лікарських
засобів, які підпадають під дозвіл на торгівлю у ЄС. При цьому положення
щодо класифікації лікарських засобів для цілей постачання не мають
порушувати національних домовленостей з соціальними та страховими
інституціями стосовно відшкодування чи сплати за лікарські засоби за
рецептами.
З метою поліпшення руху медичних засобів та запобігання того,
щоби контроль, здійснений в одній державі-члені, не повторювався в
іншій, в загальноєвропейському масштабі під егідою Ради Європи була
створена Європейська фармакопея. Це значно спростило доступ до
лікарських засобів, так як для усіх країн, що підписали Конвенцію про
розробку Європейської фармакопеї від 22 липня 1964 р. [15]1, включаючи
усі країни-члени ЄС, лікарські засоби мають однакову назву та
використовується уніфікована інформація про основні і допоміжні
речовини та можливі шкідливі наслідки застосування лікарських засобів.
В Директиві Європейської комісії 2003/94 [16] запроваджено
принципи і керівні настанови щодо належної виробничої практики
стосовно лікарських засобів, включаючи лікарські засоби, які
використовуються для досліджень (лікарські засоби, які використовуються
для досліджень (investigational medicinal product) визначаються як
фармацевтичні форми активної субстанції або плацебо, які тестуються або
використовуються як база у клінічному дослідженні, включаючи засоби, на
які вже отримано ринкову авторизацію, але які використано або поєднано
у формі або в упаковці іншим шляхом, ніж авторизована форма, або коли
1

Україна ратифікувала Конвенцію 17 грудня 2012 р. Конвенція набрала чинності для України 18 березня
2013 р.
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вона використана за неавторизованим призначенням, або коли вона
використана для отримання подальшої інформації про авторизовану форму
[17]).
Ці заходи були спрямовані на забезпечення спільної узгодженої
основи на всій території Союзу для підтримки належної виробничої
практики у фармацевтичній промисловості. Належна виробнича практика
застосовується щодо управління якістю, персоналом, приміщеннями та
обладнанням, документацією, виробництвом, контролем якості,
дистанційною роботою за контрактом, скаргами та відкликанням продукції
та самоконтролем. Вплив цих правил є складним регуляторним режимом,
який запроваджується національними владами і самими виробниками
фармацевтичних препаратів у порядку саморегулювання.
Для отримання дозволу на виробництво заявник повинен: мати
необхідні приміщення, обладнання та засоби контролю, а також персонал,
що відповідає мінімальним умовам кваліфікації. Виробники, імпортери та
дистриб’ютори мають бути зареєстровані у державах-членах за місцем їх
заснування. Перед початком діяльності ці суб’єкти можуть бути
проінспектовані відповідними органами держави-члена. Термін для
розгляду та видачі дозволу на виробництво (або на зміну умов дозволу) не
може перевищувати 90 днів.
Єврокомісія приймає через «делеговані» акти принципи та настанови
стосовно належної виробничої практики (GMP), належної практики
дистрибуції (GDP), належної практики для національних лабораторій
контролю лікарських засобів (GPCL) та іншої практики щодо активних
субстанцій та плацебо, що є стандартами та важливішою умовою
ліцензування європейських виробників. Так, GMP є комплексом правил з
організації виробництва і контролю якості, які є елементом системи
забезпечення якості, що забезпечує стабільне виробництво лікарських
засобів відповідно вимогам нормативно-технічної документації и
проведення контролю якості у відповідності з аналітичною нормативною
документацією.
Стандарт GDP є комплексом правил та вимог, додержання яких
забезпечує якість лікарських засобів у процесі управління та організації їх
оптової реалізації на усіх етапах. Багато операцій, що включають гуртову
дистрибуцію лікарських засобів, можуть охоплювати одночасно декілька
держав-членів. Отже, має здійснюватися контроль щодо всього ланцюжка
дистрибуції медичних засобів, починаючи з їх виробництва або імпорту до
ЄС і аж до постачання для населення, з тим, щоби гарантувати, що такі
засоби зберігаються, транспортуються та з ними здійснюються операції за
відповідних умов. Вимоги, які висуваються з цією метою, мають суттєвим
чином поліпшувати вилучення дефектних продуктів з ринку і дозволяти
здійснювати більш ефективних зусиль, спрямованих проти контрафактної
продукції. Будь-яка особа, що приймає участь у гуртовій дистрибуції
медичних засобів, повинна мати спеціальний дозвіл. Фармацевти та особи,
яким дозволено постачати медичні засоби населенню, які займаються
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тільки такою діяльністю, є виключенням стосовно отримання такого
дозволу. Разом з тим, необхідно, задля контролю повного ланцюжка
дистрибуції медичних засобів, щоби фармацевти та особи, які мають
дозвіл на постачання медичних засобів публіці, вели реєстри, що
показують операції з отриманими лікарськими засобами.
В рамках ЄС гармонізовано правила щодо реклами та інформації,
фармаконтролю і нагляду та санкцій. Зокрема, фармакоконтроль
передбачає передачу інформації споживачами, фармацевтами, лікарями та
фармацевтичною промисловістю до регулюючих органів. Це є частиною
наглядового процесу, відповідно до якого лікарські засоби, дозволені до
виробництва і торгівлі в рамках ЄС, перебувають під спостереженням
щодо будь-яких ризиків, які з плином часу виявляються в результаті
використання відповідних засобів. Цей процес, відповідно до принципу
субсидіарності, проводиться на рівні ЄС, а не на національному рівні.
Положення, що регулюють надання інформації користувачам, мають
забезпечувати високий ступінь захисту споживачів, щоби медичні засоби
могли бути використані відповідним чином на основі повної та
всесторонньої інформації. Так, задля поліпшення інформації встановлено
єдині вимоги щодо маркування та щодо змісту і форми пакувального
листка. Неналежне використання лікарських засобів може мати серйозні і
шкідливі наслідки, отже відомості, надані в інтересах безпеки, мають були
надані у вигляді уніфікованої інформації, яка повинна бути представлена
на етикетці та пакувальному матеріалі. Мета у даному випадку полягає в
гармонізації стандартів щодо захисту прав споживачів у рамках ЄС, а
також в тому, щоби не залишити на власний розсуд держав-членів
встановлення різних стандартів, навіть якщо ті передбачають більш
високий рівень захисту для споживачів та для здоров'я населення. В
результаті продаж медичних засобів з використанням маркування та
виготовлення пакувальних листівок, який відповідає союзним правилам, не
може бути заборонений або затриманий на підставі, що пов’язана з
маркуванням чи пакувальною листівкою. З іншого боку, ці правила не
створюють перешкод для застосування заходів, передбачених
законодавством ЄС, стосовно реклами, яка уводить в оману та порівняної
реклами [18].
Ці заходи розглядаються також у контексті новітніх та єдиних
правил на міжнародному рівні, особливо у контексті Міжнародної
конференції з гармонізації технічних вимог до лікарських засобів (ІСН)
[19].
Згідно з Директивою 89/105 про прозорість заходів, що регулюють
ціноутворення лікарських засобів для використання людини та їх
включення в сферу національних планів медичного страхування [20],
компетентні національні органи повинні публікувати, принаймні один раз
на рік, список лікарських засобів, ціна яких була зафіксована протягом
відповідного періоду часу, і список затверджених зростань цін на ліки
протягом відповідного періоду часу. Компанія, що має дозвіл на продаж
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фармацевтичного засобу, має право на прийняття рішення про ціни, що
стягуються для цього засобу, у фіксований термін від дати, на яку він
претендує для такого рішення. Якщо національна влада вирішила не
дозволяти застосовувати ціну, запропоновану заявником, вона повинна
дати мотивоване рішення про це, грунтуючись на «об'єктивних критеріях і
критеріях, що піддаються перевірці». Коли національні влади
заморожують ціни на всі лікарські препарати або певну категорію
фармацевтичних препаратів, такі цінові замороження повинні
переглядатися не рідше одного разу на рік, щоб визначитися в тому, чи
виправдовують макроекономічні умови те, щоби таке заморожування було
продовженим.
Виступаючи у якості основних покупців лікарських засобів у
відповідній державі, національні уряди зберігають позицію, що
поділяється на три основних напрями: контроль обсягу, непрямий
контроль цін і контроль прибутку. Контроль обсягу обмежений або
«позитивними переліками», або «негативними переліками» та типом
товарів, які мають бути відшкодовані відповідно до національної системи
охорони здоров'я (страхової системи). При цьому метою є забезпечити,
щоб лікарським засобам, відшкодування яких можливо, визначалися
конкурентні ціни, наприклад, за допомогою використання не патентованих
засобів, а «дженериків», ознаки яких визначаються законодавством ЄС.1
Дженерики як лікарські засоби другого покоління на відміну від
оригінальних не потребують затрат на розробку формули засобу, його
створення, доклінічні та клінічні дослідження. Вони створюються за тією
ж формулою та стандартами виготовлення, що й засоби першого покоління
після завершення строку патентного захисту останніх. Для забезпечення
відповідності застосовується тест на біоеквівалентність. В цьому напрямку
Комітетом з патентованих лікарських засобів при Європейському агентстві
з оцінки лікарських засобів - ЕМЕА (нині – ЕМА) було прийнято
Керівництво з проведення досліджень біодоступності та біоеквівалентності
(Investigation of Bioavailability and Bioequivalence, 1991, Note for Guidanece
«Investigation of Bioavailability and Bioequivalence», 2001) [21]. Дженерики
відкривають доступ до лікарських засобів для значно ширшого кола
споживачів, і в першу чергу завдяки ціні (так, наприклад, упаковка
таблеток дротаверину коштує на ринку у три рази дешевше, ніж
1

Термін «лікарські засоби-дженерики» означає лікарський засіб, який має таку ж якісну та кількісну
композицію в активних субстанціях і таку ж фармакологічну форму, як й відповідний первинний
лікарський засіб, і чия біоеквівалентність стосовно нього була продемонстрована відповідними
біодоступними дослідженнями. Різного роду солі, складні ефіри, прості ефіри, ізомери, суміші ізомерів,
комплекси або деривативи активної субстанції мають розглядатися як такі ж самі активні субстанції,
якщо вони суттєво не відрізняються властивостями щодо безпеки та/або ефективності. У таких випадках
заявник має надати додаткову інформацію, що забезпечує підтвердження безпеки та/або ефективності
цих солей, складних ефірів, простих ефірів чи деривативів авторизованої активної субстанції. Різного
роду близькі за випуском фармацевтичні форми мають розглядатися як одна й та ж фармацевтична
форма. Біодоступні дослідження не вимагаються від заявника, якщо він може продемонструвати, що
лікарський засіб-дженерик відповідає певним критеріям, визначеним у відповідних детальних
настановах. Дженерики можуть мати три форми: «справжні дженерики», що продаються під
«міжнародною непатентованою назвою» (INN); «напівфірмові» дженерики, що продаються під INN плюс
ім'я виробника, і «брендовані дженерики», що продаються під власною назвою.
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оригінальний препарат но-шпа). За рекомендацією ВООЗ дженерики
мають становити як мінімум 50% у національних переліках життєво
необхідних та важливіших лікарських засобів, що їх складають держави.
Рівень цінового відшкодування для всіх лікарських засобів певного
класу може бути фіксованим для того, щоб заохочувати використання
дешевших дженериків. Контроль прибутку може бути встановлений
національним законодавством або адміністративними актами, або може
бути результатом переговорів між національним урядом і фармацевтичною
промисловістю. Тримачі ліцензій на торгівлю можуть подати заявку з
наданням пояснення причин для виняткових відступів від цінових
заморожень.
Переходячи до висновків, треба зазначити, що у сфері виробництва,
обігу та використання лікарських засобів в ЄС проводиться політика
паралельного застосування двох принципів: вільного руху товарів та
охорони здоров’я людини. Відповідно, фармацевтичне право ЄС - це
комплексна галузь, яка поєднує право охорони здоров’я, право захисту
споживачів та право внутрішнього ринку. Завданням цієї галузі є
забезпечення балансу «ризиків та користі». При цьому право ЄС здійснює
функцію субсидування права держав-членів, використовуючи різні
інструменти: вимоги до виробників та імпортерів, участь у функціонуванні
системи надання дозволів на торгівлю на внутрішньому ринку ЄС,
наступного нагляду та контролю, вимоги до якості лікарських засобів, їх
маркування, пакування, відповідної інформації про лікарські засоби та їх
рекламування. Після розширення Лісабонським договором компетенції ЄС
можна стверджувати про формування фармацевтичного ринку в рамках
внутрішнього ринку ЄС, де лікарський засіб забезпечується
суперечливими, але збалансованими чинниками, які одночасно мають
функцію «підсилювачів» як з точки зору якості, безпеки, ефективності
лікарського засобу, так й з точки зору його вільного обігу в рамках ЄС на
спільних стандартних умовах, що значно підвищує право на життя та
здоров’я пацієнта-споживача та у той же час - ступінь доступу до цього
засобу.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И
ПРАВО ВНУТРЕННЕГО РИНКА ЕС: ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ
Е.В. Пасечник
аспирант кафедры права Европейского Союза и сравнительного правоведения
Национального университета «Одесская юридическая академия»

Аннотация: В сфере производства и обращения лекарственных средств в ЕС
применяются два принципа: движения товаров и охраны человека. Соответственно,
фармацевтическое право ЕС – это комплексная отрасль, объединяющая
здравоохранительное право, право защиты потребителей и право внутреннего рынка.
Право ЕС выполняет функцію субсидирования права государств-членов методами
гармонизации и унификации, используя различные инструменты регулирования. После
расширения Лиссабонским договором компетенции ЕС можно утверждать о
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формировании рынка фармацевтических средств в рамках единого внутреннего рынка
ЕС, что значительно повышает степень доступа к этим средствам пациентапотребителя и в то же время обеспечивает право на здоровье.
Ключевые слова: лекарственные средства, право на охрану здоровья,
фармацевтическое законодательнство, свободное движение товаров, внутренений
рынок ЕС

PHARMACEUTICAL LAW AND EU INTERNAL MARKET RULES:
ISSUES OF THE RELATIONSHIP
O.V. Pasechnyk
graduate student, European Union law and comparative law department, National
University"Odessa Law Academy"
Annotation: In the sphere of production and circulation of pharmaceuticals in the EU
parallel politics of application of two principles are conducted: free movement of goods and
protection of health rights. Accordingly, the EU pharmaceutical law - is a complex branch,
which combined medical law, consumer law, and internal market law. EU law conducts
subsidiary function towards the law of the Member States by means of harmonisation and
unification, using various instruments of regulation. After the enlargement competence of the
EU by Lisbon Treaty it is possible to say on formation of pharmaceutical market in the frame
of EU market, that significantly enhances the degree of access of patients-consumers to these
products, and in the same time guarantees right to health.
Key words: medicinal products, right to health protection, pharmaceutical law, free
movement of goods, EU inernal market
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Новини міжнародного судочинства
Note from the editor1
January 2013 had been an important moment for the Court and its future
reform. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe had been
discussing future reform of the Court, having elaborated two interesting
documents: “Draft Protocol No. 15 amending the Convention for Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms” and report on “Ensuring the
Viability of the Strasbourg Court: Structural Deficiencies in the State Parties”.
Both documents of the PACE attracted a lot of media attention and had been
widely discussed among legal professionals. In particular, the Draft Protocol No.
15 had suggested an important amendment to Article 35 of the Convention,
suggesting that the application should be lodged with the Court “within a period
of four months”. The Report prepared by Mr S. Kivalov dealt with a number of
issues relating to pilot judgment procedure and the need to reform structural
deficiencies existing within the State-parties in order to have more successful
enforcement of the judgments of the Strasbourg Court. In addition to that the
first months of 2013 showed a number of developments in the overall case-load
of the European Court of Human Rights. These developments were particularly
visible with respect to the case-load relating to Ukraine, the country which again
had an increase in the number of incoming cases2 as well as in the importance
and complexity of cases decided by the Court.
For instance, on 9 January 2013, the Court adopted its judgment in the
case of Oleksandr Volkov v. Ukraine (application no. 21722/11), having
established, among many other elements, that the applicant was dismissed from
his position of a judge of the Supreme Court in breach of the requirements of
Article 6 paragraph 1 (i.e. in the absence of fair hearing). The judgment
discusses structural deficiencies in the Ukrainian judicial system, raising issues
of independence of the Ukrainian judiciary, arbitrary disciplinary proceedings
concerning acting judges and most importantly the roles of Parliament and the
Higher Council of Justice in the procedures of judicial appointments,
disciplinary proceedings and their dismissals. Most interestingly, the Court
ordered the State to reinstate the applicant in his position of the Supreme Court
judge, acting under Article 46 of the European Convention on Human Rights.
1

P.V. Pushkar, PhD, advocate, senior lawyer of the Registry of the European Court of Human Rights. The
views expressed in this article are of personal nature and are not an official point of view of the Court or its
Registry.
2
Ukraine had 10,500 cases pending before the Court (8,3% of the overall Court’s workload) as in January 2013.
The workload did not decline notwithstanding the sharp increase in the productivity of the Court in relation to
repetitive judgments (149% and 350 judgments) and applications declared inadmissible and disposed of
administratively (65% and 6,500 applications and 1,100 applications disposed of administratively). Official
statistics
from
web-site
of
the
Court:
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Reports+and+Statistics/Statistics/Statistical+data/.
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This judgment is not yet final, but would definitely be of interest for legal
practitioners, academics and researches into the European Court’s jurisprudence.
Thus, we would most probably seek to discuss this judgment in a wider context
of requirements of independence of the Ukrainian judiciary and the most recent
cooperation between the Council of Europe and the European Union with
respect to Ukraine in this area. This would include discussion on the possible
implications of the Court’s jurisprudence on the required standards of
independence and impartiality of the judiciary and its possible impact on the EU
– Ukraine relations and the Association Treaty.
Other interesting complex cases concerning Ukraine adopted most
recently (January - February 2013) included1:
Mosendz v. Ukraine (application no. 52013/08), in which the
European Court of Human Rights found two violations of Article 2 (right to life)
and a violation of Article 13 (right to an effective remedy) of the European
Convention on Human Rights in case that concerned the death of the military
serviceman, while he was on guard duty, during his mandatory military service.
The Court discussed issues of didivschyna in the Ukrainian army;
Muta v. Ukraine (application no. 37246/06), which concerned lack
of effective investigation under Article 3 of the Convention (prohibition of illtreatment) into the circumstance of infliction of bodily injuries on an 11-years
old boy, the applicant, who went blind in one eye as a result of having a stone
thrown at him by a youth during a dispute ;
Prynda v. Ukraine (application no. 10904/05), which concerned
Article 2 complaints (right to life) as to lack of effective investigation into the
death of the applicants’ son (the applicant’s son had been hit and killed by a car
and the circumstances of his death were not properly and timely investigated by
the authorities) ;
Shapovalov v. Ukraine (application no. 45835/05), a case brought
by a civil rights activist who alleged that he was denied access to information in
the course of 2004 presidential elections. The Court established a breach of
Article 10 of the Convention in that respect, having noted the important aspect
of access to information in a democratic society ;
Chabrowski v. Ukraine (application no. 61680/10), in which the
applicant a Polish national, complained about the failure of the Ukrainian State
to enforce a judicial decision on returning his abducted child to Poland. In this
case the Court established inter alia a breach of Article 8 of the Convention with
respect to failure to respect the applicant’s family life ;
Karabet and Others v. Ukraine (applications nos. 38906/07 and
52025/07), in which the Court dealt with complaints lodged by eighteen
Ukrainian nationals and concerned their ill-treatment during and after a search
and security operation conducted in January 2007, following a hunger strike
conducted by the prisoners of the Izyaslav Prison, where the applicants were
serving their sentences at the time. The Court, most importantly, established
1

For more details as to these and other cases against Ukraine please see the Court’s HUDOC database, section
for the most recent judgments and decisions against Ukraine. http://hudoc.echr.coe.int.
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breaches of Article 3 in respect of the applicants’ ill-treatment, lack of medical
treatment and assistance provided to them and lack of effective investigation in
that respect1;
Sizarev v. Ukraine (application no. 17116/04), which concerned
conditions of the applicant’s detention at the Yevpatoriya Temporary Detention
Facility and alleges that the authorities were responsible for his having been
beaten up by a cellmate and for the lack of an effective investigation into the
incident. The Court in this case also established breaches with respect to Article
3 of the Convention (conditions of the applicant’s detention, his handcuffing and
failure to protect him against prison violence). It also held that the applicant was
held in detention contrary to the requirements of Article 5 of the Convention
(right to liberty and security of a person).
The Court further adopted several judgments, acting in a composition of
three judges, with respect to the longstanding unresolved issue of nonenforcement of final domestic judgments given against the State, State-owned or
controlled legal entities, following a pilot judgment procedure launched by the
Yuriy Nikolayevich Ivanov judgment on the issue of non-enforcement2 (groups
of cases of Robota, Varava, Alpatov and Feya in total amounting to more than
300 applications against Ukraine that were ruled on by judgments, in a
simplified procedure, given by a committee of three judges).
As seen from the above, the Council of Europe bodies, including the
Parliamentary Assembly of the Council of Europe and the Court itself remained
very active during the first several months of 2013. In particular, the Court,
having adopted quite a number of cases of non-repetitive and complex nature,
dealt with a number of cases of “well-established” and “repetitive” nature.
Several interesting cases with respect to Ukraine will be discussed in next issues
of the column. Nevertheless, the column of the present issue, based on numerous
requests for this information from the readers, would concern the eternal
discussion on the status of the Court’s case-law and its hierarchy, discussing
them from theoretical and the practical points of view. Wishing you a pleasant
and enjoyable reading!
Regards,
Pavlo Pushkar, PhD

1

. This case raised issues similar to those discussed in the case of Druzenko and Others v. Ukraine, an
application brought by prisoners of Zamkova Prison no. 58 in Izyaslav. In that case the Court established, as a
result of a fact-finding mission, that the applicants were ill-treated as a result of a special police forces training in
that Prison.
2
Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine, no. 40450/04, 15 October 2009.
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Рецензії
Бабін Б.В.
д.ю.н., професор, професор кафедри морського права Одеської національної морскої
академії

У ПОШУКАХ МІЖНАРОДНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
Рецензія на монографію Анцупової Т.О. «Процесуальне право Ради
Європи: питання теорії та практики»
Сьогодні кількість викликів, що постають перед міжнародним правом,
зростає. Базові принципи, які, здається, вже стали непохитним фундаментом
системи міжнародно-правового регулювання, зазнають спроб необгрутованого
перегляду. Механізми реалізації норм міжнародного права, опрацьовані
протягом новітнього часу, раптово виявляються такими, що мають обмежену
ефективність. Але об‘єктивна криза міжнародного права не знижує його
безперечну цінність.
Адже протягом останніх століть саме міжнародне право було тим
променем, що висвітлював загальнолюдські цінності, визначав належність (або
неналежність) народів до людської цивілізації, спрямовував розвиток людства,
закріплював на найвищому можливому рівні права народів та людини.
Міжнародне право не є та ніколи не стане правом сильного, воно не може
розглядатися й у форматі диктатури доцільності. Усі народи, що бажають
входити до сучасної людської цивілізації, прагнуть дотримуватися принципів
міжнародного права, винайдених людством у результаті кривавих конфліктів
ХХ ст., усвідомлюючи загальну практичну цінність та безперечну значущість
цих принципів. Тому реалізація відповідних принципів та норм та пов‘язані із
такою реалізацією моделі, форми та механізми завжди будуть родючим полем
для наукової праці.
Особливу значущість відповідні питання набувають у вимірі міжнародноправових феноменів, що склалися на європейському політико-правовому
просторі після утворення Ради Європи (РЄ). Їх аналіз слід проводити через
призму тієї простої обставини, що спроби утворення глобального
міжнародного права, структурованого під егідою ООН, висвітлили принципові
розбіжності у розумінні міжнародного права між європейськими націями, у
взаємодії яких воно було винайдене в Нові часи, та часткою інших народів
світу. Така різниця у підходах залишається й сьогодні, тому РЄ, утворена
демократичними націями у форматі регіональної альтернативи ООН,
залишається окремим феноменом міжнародної інтеграції. Відповідно, правові
процеси, що відбуваються під егідою РЄ, також мають певну «змушену»
правову автономію. Адже якість, демократичність та ефективність
міжнародних механізмів, запропонованих РЄ, залишаються вищими у
порявнянні із відповдіними глобальними аналогами. Відповідно, серед усіх
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наявних міжнародних процесуальних механізмів найбільшу цікавість сьогоді
мають становити саме ті, що були утворені у форматі права РЄ.
Наведене свідчить про актуальність наукової монографії Т.О. Анцупової
«Процесуальне право РЄ: питання теорії та практики»1. У цій праці автором
було грунтовно висвітлене проблематику процесуального права РЄ, при цьому
автор виходив із широкого розуміння міжнародного процесуального права. У
монографії представлені концептуальні основи процесуального права РЄ.
Зокрема, висвітлено місце права РЄ в міжнародній правовій системі,
охарактеризовано поняття «процедури», «процесу» та «процесуального права»,
висвітлено різні розуміння процесуального права РЄ, охарактеризовано його
загальні та спеціальні принципи, норми процесуального права РЄ та їх
джерела; окремо досліджено функціональну структуру процесуального права
РЄ.
Можна повністю погодитися із автором у тому, що право РЄ є комплексом
норм і принципів статутного, договірного та звичаєвого, інституційного і
прецедентного права, що складають нормативну основу – систему права РЄ (c.
42 монографії). Автор під час відповідного аналізу прийшов до висновку, що
розвиток основних принципів міжнародного права відбувається під впливом
загальноєвропейського інтеграційного процесу, але при цьому «просторова
сфера поширення європейських ідей, принципів і цінностей вельми умовна» (c.
74, 76 монографії).
Водночас хотілося б вказати на потребу чіткого розмежування питань
міжнародного процесу, як форми міжнародного провадження (правотворчого,
правозастосовчого) та міжнародної процедури, як порядку діяльності певної
міжнародної інституції, органу або утворення. Ключовою ознакою у цих
питаннях слід визнати залучення у відносини декількох суб’єктів (учасників) з
різними інтересами та статусом у міжнародному процесі та здійснення певної
діяльності підрозділами (структурами) єдиного суб’єкту у випадку міжнародної
процедури.
Досліджуючи правотворчий процес у праві РЄ, автор аналізує зовнішню та
внутрішню її складові, зупиняючись на аспектах відповідних міжнародних
процедур. Водночас варто вказати на відображену у монографії цікаву позицію,
за якою діяльність міжнародної організації, що «сама не створює норм
міжнародного права, а лише допомагає в правотворчому процесі державам», є
«квазіправотворчістю (квазінормотворчістю)» (c. 118 монографії). Водночас
можна було б відзначити, що участь міжнародних організацій у процесах
розроблення проектів міжнародних угод, у виконанні функції депозитарія,
органу тлумачення конвенцій, вирішення спорів держав-учасників щодо їх
застосування – є не квазіправотворчістю, а однією з форм правотворчості
міжнародних організацій.
Також автором досліджено аспекти правореалізаційних процесів у праві
РЄ. Відповідні аспекти аналізувалися як у контексті діяльності Європейського
1

Анцупова Т.О. Процесуальне право Ради Європи: питання теорії та практики : монографія. – О. :
Фенікс, 2013. – 384 с.
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суду з прав людини (ЄСПЛ) та і у форматі створення, функціонування і
реформування інституційної системи РЄ. Варто вказати, що автором вдало
визначено особливості моніторингу як правозастосовної діяльності РЄ.
Зокрема, в монографії виокремлено два основні види моніторингу РЄ залежно
від його предмета: моніторинг зобов’язань, які держави беруть на себе при
вступі до РЄ, і моніторинг договірних зобов’язань (с. 246 монографії).
Також слід вітати аналіз у монографії аспектів програмного регулювання у
діяльності РЄ, втім, він здійснений дослідником насамперед у контексті
дослідження процесів складання Програми і бюджету РЄ на дворічний період
(с. 123-124 монографії). Доцільно запропонувати авторові у подальшому
детальніше аналізувати аспекти програмного регулювання у інших вимірах
організаційної, розпорядчої та правозастосовної діяльності РЄ. Водночас
вказані дискусійні питання свідчать про актуальність та малу дослідженість
теми монографії, не принижують її наукову якість.
Отже, слід визнати, що монографічне дослідження Т.О. Анцупової,
присвячене питанням теорії і практики процесуального права РЄ, є
комплексною науковою роботою, присвяченою актуальним питанням
сучасного міжнародного права. Цей монографічний твір є корисним для
студентів та викладачів юридичних вузів, для учених, юристів-практиків,
представників влади та всіх, хто цікавиться діяльністю РЄ.
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Події
В Українській асоціації європейських студій
VII Конгрес Української асоціації європейських студій «Внутрішні й
зовнішні аспекти євроінтеграційної політики України»

17-18 жовтня 2013 року в Національній академії державного
управління при Президентові України відбувся VII Конгрес Української
асоціації європейських студій (УАЄС) за темою «Внутрішні й зовнішні
аспекти євроінтеграційної політики України». Організаторами заходу
виступили Національна академія державного управління при Президентові
України, Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація
європейських студій», Інститут дослідження миру і політики безпеки при
Університеті Гамбургу (ФРН).
У заході взяли участь перший віце-президент Національної академії
Костянтин Ващенко, президент УАЄС, завідувач кафедри ім. Жана Моне з
права Європейського Союзу Національного університету "КиєвоМогилянська академія" Роман Петров, представник Інституту дослідження
проблем миру і безпеки при Університеті Гамбургу (ФРН) Франк Еверс,
завідувач кафедри європейської інтеграції Національної академії Ігор
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Грицяк, директор Інформаційного центру Європейського Союзу, професор
кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького
національного університету Ігор Тодоров та представники інших
українських вищих навчальних закладів.
Під час сесійних засідань відбувся обмін думками щодо сучасного
стану діалогу України та ЄС, можливих позитивних і негативних наслідків
підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в контексті
суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в Україні,
розвитку демократії, адаптації вітчизняного законодавства до
законодавства ЄС, модернізації судової влади, створення зони вільної
торгівлі між Україною та ЄС і пов'язаної із цим необхідності адаптації
українського виробництва до європейських стандартів, реформування
системи місцевого самоврядування, інтеграції у європейський освітній
простір, проведення спільної політики ЄС в галузі безпеки і оборони та ін.
Також відбулись фахові змістовні дискусії щодо впливу російського
фактора на інтеграцію України з ЄС, формування європейської
ідентичності українців та розвитку правової культури українського народу.

Круглий стіл «Саміт Східного Парнерства у Вільнюсі. Що далі?»
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2 грудня 2013 року в Центрі ім. Жана Моне з європейських студій
Національного університету «Києво-Могилянська академія» відбувся
міжнародний круглий стіл (за участю провідних європейських і
українських експертів) з нагоди 125 - річчя від дня народження Жана
Моне.
У заході взяли участь Анна-Марія Лізін – колишній депутат
Європейського паламенту та державний секретар з європейських справ
уряду Бельгії, Крістін Пільтан – Радник посольства Франції при Міністрі
юстиції України, Іванна-Марія Пеш-Конопка та Мір’ян Ранкон –
представники Програми Жана Моне (м. Брюсель, Бельгія), проф. Андрій
Мелешевич (декан факультету правничих наук НаУКМА, викладач Центру
ім. Жана Моне з європейських студій НаУКМА), доц. Роман Петров
(голова кафедри ім. Жана Моне з права ЄС та Центру ім. Жана Моне з
європейських студій НаУКМА), проф. Ігор Грицяк (зав. кафедри
європейської інтеграції та голова кафедри ім. Жана Моне Національної
академії державного управління при Президентові України), проф. Юрій
Бажал (зав. кафедри економічної теорії НаУКМА, викладач Центру ім.
Жана Моне з європейських студій НаУКМА), проф. Олександр Шнирков
(зав. кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин
та голова кафедри ім. Жана Моне Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка), проф. Ігор
Бураковський (директор Інституту економічних досліджень та політичних
консультацій, професор кафедри економічної теорії НаУКМА), проф.
Анатолій Круглашов (завідувач кафедри політології та державного
управління та голова кафедри ім. Жана Моне Черновецького
національного університету ім. Ю. Федьковича), доц. Володимир
Стрельцов (голова кафедри ім. Жана Моне Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України), проф. Віктор Чужиков (завідувач
кафедри європейської інтеграції та голова кафедри ім. Жана Моне
Київського національного економічного університету ім. Вадима
Гетьмана), доц. Ашот Барсегян (викладач модулю Жана Моне
Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського) та інші.
Під час міжнародного круглого столу міжнародні та українські
експерти обговорили наступні питання: економічний, політичний і
правовий вплив саміту Східного Партнерства у Вільнюсі на Україну та
поточну політичну ситуацію в Україні у зв'язку з відмовою українського
уряду підписувати Угоду про асоціацію з ЄС; здійснили науковий і
експертний аналіз цілей і структури Угоди про асоціацію між ЄС та
Україною; визначили виклики, які можуть постати перед Україною після
саміту Східного Партнерства у Вільнюсі; обговорили і затвердили
Звернення до української влади щодо євроінтеграційних прагнень України;
вшанували пам'ять Жана Моне та обговорили його вплив на європейську
інтеграцію. Представники Програми Жана Моне презентували нові
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можливості розвитку європейських
нової програми Erasmus+.

студій

в

Україні

в

рамках

Міжнародний семінар Жана Моне «Східне партнерство: виклики
після Майдану»

4 квітня 2014 року в Центрі ім. Жана Моне з європейських студій
Національного університету «Києво-Могилянська академія» відбувся
міжнародний семінар «Східне партнерство: виклики після Майдану».
У заході взяли участь д-р Іон Стевіле (Надзвичайний і Повноважний
Посол Молдови в Україні), доц. Роман Петров (Центр ім. Жана Моне з
європейських студій НаУКМА), проф. Пітер Ван Елсувеге (Гентський
університет, Бельгія), д-р Аарон Матта (Інститут Т. Асера, Нідерланди),
Ґійом Ван Дер Лу (Гентський університет, Бельгія), Роберт Хорольський
(юридична фірма OMP, м. Київ), проф. Олександр Шнирков (зав. кафедри
світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту
міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка), Максим Карлюк (Білоруський державний університет,
Білорусь), Тарас Качка (віце-президент Амеріканської торгівельної палати,
м. Київ), д-р Гага Габрігідзе (університет Нового Мислення, Грузія) та
інші.
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В рамках круглого столу міжнародні та українські експерти
обговорили наступні питання: визначили політичні, економічні і правові
виклики, які можуть постати перед країнами Східного партнерства після
Майдану; здійснили науковий і експертний аналіз угод про асоціацію між
ЄС та країнами Східного партнерства; з'ясували можливості
співробітництва між країнами Східного партнерства та Євразійським
економічним союзом; обговорили вплив подій на Майдані на країни
Східного партнерства і Росію.
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