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У статті зазначається, що юрисдикція Європейського суду з прав людини поширюється на всі питання тлумачення 

і застосування Конвенції, тобто тлумачення лежить в основі процесу ухвалення рішень Європейського суду з прав 

людини. Європейський суд застосовує динамічне тлумачення, згідно з яким положення Конвенції слід тлумачити з 

урахуванням вимог сьогодення. На основі конкретних судових справ Європейського суду з прав людини показані 

умови для динамічного тлумачення норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Це зміни в 

законодавстві держав-членів Ради Європи, зміни у міжнародному праві, доктрина ефективних прав. Зазначено, що 

аналіз практики Європейського суду з прав людини дає можливість заключити, що динамічне тлумачення Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод як «живого інструменту» є характерною особливістю 

практики ЄСПЛ. 
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Постановка проблеми. Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод 

набула чинності у вересні 1953 р., запровадивши 

судовий механізм захисту визнаних 

міжнародним правом загальних стандартів прав 

і свобод людини в країнах-членах Ради Європи. 

Створений Європейський суд з прав людини 

(квітень 1959 р.) розглядає усі питання, пов’язані 

з тлумаченням і застосуванням Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод, 

включаючи міждержавні суперечки і скарги 

окремих осіб. З часу створення і дотепер 

Європейський суд з прав людини накопичив 

потужний пласт досвіду провадження судової 

практики, який усе частіше стає предметом 

наукового осмислення в сучасній юридичній 

науці. А сама практика Європейського суду з 

прав людини в значній мірі формує сучасне 

обличчя правових систем держав, які є членами 

Ради Європи. Рішення Європейського суду з 

прав людини є обов’язковим для виконання в 

усіх державах – членах Ради Європи. 

Норми Конвенції мають абстрактний 

характер, а відтак їх впровадження вимагає 

постійного тлумачення, тобто визначення 

змісту, роз’яснення суті чого-небуть, 

пояснення, трактування. Процес тлумачення 

норм Конвенції про захист прав людини 

здійснюється з використанням низки способів, 

серед яких динамічне тлумачення. Тлумачення 

юридичних норм загалом є однією з найбільш 

фундаментальних проблем юриспруденції, а 

відтак вона найбільше привертає увагу 

дослідників. Але тлумачення саме динамічне є 

одним з малодосліджених аспектів тлумачення 

юридичних норм. 

Актуальність задекларованої теми з одного 

боку зумовлює недостатнє висвітлення 

проблеми динамічного тлумачення, а з іншого, 

зумовлюється тим, що динамічне тлумачення 

все активніше торує шлях і в українську судову 

практику, і в першу чергу – у конституційне 

судочинство. А так як практика Європейського 

суду з прав людини підкреслює важливість 

динамічного юридичного тлумачення, то його 

впровадження у вітчизняну правову доктрину 

вимагає всебічного вивчення усіх аспектів 

його застосування. 

Вивчення та дослідження динамічного 

тлумачення є важливим у плані підвищення 

результативності правотлумачної діяльності і 

Європейського суду з прав людини, і 

українських судових органів. 

Аналіз останніх досліджень і публікації. 

Питання тлумачення нормативно-правових 

актів загалом постійно перебувають у полі 

дослідницької уваги науковців. Вітчизняна 

юридична наука має значні напрацювання у 

висвітленні проблеми тлумачення у судовій 

практиці. Процес накопичення досвіду 
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висвітлення у роки незалежності означено 

цілою низкою наукових публікацій. 

Дослідженню питання динамічного тлумачення 

приділяють увагу такі вчені як С. Шевчук [1], 

В.Є. Мармазов [2, 3], С.Є. Федик [4]. 

Статичне та динамічне тлумачення права 

є предметом наукового зацікавлення 

А.М.Мірошниченка [5].  Він обґрунтовує 

невідворотність потреби у застосуванні 

динамічного тлумачення з точки зору 

реалізації завдань, які ставляться перед правом. 

Вчений аргументовано підкреслює 

помилковість поширеної думки про те, що 

закон завжди повинен викладатися «чітко». 

Вагомий внесок у дослідження тлумачення 

юридичних норм як інструменту 

трансформації їх смислу вніс В.В. Гончаров у 

монографії «Динамічне тлумачення 

юридичних норм». Автор всебічно аналізує 

способи здійснення динамічного тлумачення в 

національних (вітчизняних та зарубіжних) і 

міжнародних судових інстанціях. 

Методологічних аналіз інтерпретації 

поняття “тлумачення норм права” здійснено 

І.А. Сердюк [6]. 

Фундаментальністю відзначається і 

дослідження С.І. Палешника «Тлумачення в 

судовій практиці: поняття, особливості, види» 

[7], у якому увиразненні особливості тлумачення 

норм Європейської Конвенції, що здійснюються 

Європейським судом, та способи, якими він 

послуговується у процесі такого тлумачення.  

Навіть короткий огляд рівня 

розпрацьованості питань тлумачення правових 

норм дає можливість заключити про інтерес 

науковців до них. Але правотлумачна 

діяльність Європейського суду з прав людини 

не втрачає своєї актуальності, а відтак 

зумовлює необхідність продовження 

досліджень у цьому напрямі. 

Мета дослідження: на основі конкретних 

судових справ Європейського суду з прав 

людини показати, що динамічне тлумачення 

зумовлене певними умовами, а також 

привернути увагу до необхідності його 

комплексного дослідження. 

Основні результати дослідження. 
Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. 

(надалі – Конвенція) є стрижневим 

інструментом в Європейській системі захисту 

прав людини, яка закріплює та передбачає 

механізм захисту громадянських та політичних 

прав та свобод. Відповідно до статті 1 Конвенції 

Держави-учасниці гарантують кожному, хто 

перебуває під їхньою юрисдикцією, права і 

свободи, гарантовані Конвенцією. З метою 

забезпечення дотримання Державами-

учасницями Ради Європи їх зобов’язань за 

Конвенцією та протоколами до неї, був 

створений Європейський суд з прав людини. 

Згідно зі ст. 32 Конвенції юрисдикція Суду 

поширюється на всі питання тлумачення і 

застосування Конвенції та протоколів до неї, 

поданих йому на розгляд. Таким чином 

тлумачення лежить в основі процесу ухвалення 

рішень ЄСПЛ. Більш того, в основі 

фундаментальних прав лежить те, що вони 

можуть застосовуватися тільки в процесі 

тлумачення, оскільки такі права не обмежені. 

Вони також носять абстрактний характер і 

набувають конкретного значення в конкретному 

контексті, в якому вони використовуються. 

Захист прав людини обов’язково включає в себе 

вирішення значної кількості суперечок з питань, 

пов’язаних з соціальними, моральними або 

етичними аспектами. З таких питань неминуче 

буде існувати певний рівень розбіжностей в 

суспільстві, і чим різноманітніше суспільство, 

тим ширший діапазон ймовірних розбіжностей. 

Вкрай малоймовірно, що погляди суспільства на 

такі протиріччя будуть залишатися незмінними з 

плином часу. 

Таким чином, ЄСПЛ застосовує динамічне 

тлумачення, відповідно до якого положення 

Конвенції слід тлумачити з урахуванням вимог 

сьогодення. Детально проаналізувавши 

практику ЄСПЛ, можна прийти до висновку, 

що існують такі умови динамічного 

тлумачення:(1) зміни в законодавстві Держав-

учасниць; (2) зміни в міжнародному праві; (3) 

доктрина ефективних прав. 

Для виявлення змін в законодавстві 

Держав-учасниць ЄСПЛ шукає стандарти, 

розуміння яких є однаковим в Державах-

учасницях. Вказані стандарти ЄСПЛ називає 

«консенсусом» та використовує їх з метою 

обґрунтування необхідності застосування 

динамічного тлумачення. 

Європейський суд з прав людини може 

покладатися на зміни в конкретній Державі-

відповідачеві для обґрунтування динамічного 

тлумачення (внутрішній консенсус), або 

розглянути розвиток загальних стандартів серед 
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Договірних держав і прийти до висновку про 

наявність європейського консенсусу (консенсус 

між державами). Висновок ЄСПЛ про наявність 

чи відсутність консенсусу між державами (часто 

званого «європейським консенсусом») 

визначається за результатами порівняльного 

правового огляду законів Держав-учасниць. 

ЄСПЛ спирається як на внутрішній 

консенсус, так і на європейський консенсус 

щодо широкого кола правових питань. Наприк-

лад, внутрішній консенсус використовувався в 

справі «Stafford v. the United Kingdom» [8], де 

ЄСПЛ назвав зміни у внутрішньому законодав-

стві ознакою «внутрішнього консенсусу», який 

виправдовував динамічне тлумачення. В дано-

му випадку обговорювалася англійська тариф-

на система для ув’язнених, які відбувають до-

вічне ув’язнення. ЄСПЛ ретельно досліджував 

цю систему в ряді випадків до даної справи і 

провів відмінність між двома різними типами 

довічного ув’язнення: дискреційне довічне 

ув’язнення і обов’язкове довічне ув’язнення. 

ЄСПЛ в даному випадку прийняв рішення на 

підставі аналізу у правовому режимі, що регу-

лює довічне ув’язнення в Сполученому Коро-

лівстві. Зокрема, на момент прийняття рішення 

більше не було жодної різниці між обов’яз-

ковими довічними в’язнями, дискреційними 

ув’язненими і неповнолітніми вбивцями щодо 

характеру встановлення тарифів. 

ЄСПЛ покладався на загальноєвропейські 

законодавчі зміни для обґрунтування 

динамічного тлумачення у справі «Tyler v. 

United Kingdom» [9] – першій справі, в якій 

було застосовано динамічне тлумачення. У 

даній справі ЄСПЛ вказав на таке: «Суд також 

повинен нагадати, що Конвенція є живим 

інструментом і повинна тлумачитись в світлі 

сучасних умов. У дані справі на ЄСПЛ не 

можуть не впливати події та загальноприйняті 

стандарти в кримінальній політиці держав-

членів Ради Європи з данного питання». У 

зв'язку з розвитком законодавства у державах-

членах Ради Європи, ЄСПЛ визнав порушення 

Сполученим Королівством ст. 3 Конвенції. 

Європейський суд з прав людини також 

посилається на зміни в міжнародному 

законодавстві для застосування динамічного 

тлумачення. Наприклад, у справі «Marksx v. 

Belgium» [10] ЄСПЛ перевірив, чи відмінність 

«законних» дітей, народжених у шлюбі та 

«позашлюбних» дітей у бельгійському законі 

про правонаступництво виправдана з точки 

зору Конвенції. «Дійсно, в той час, коли 

розроблялася Конвенція, у багатьох країнах 

Європи відмінності між сім'ями, що мають 

«законних» і «незаконних» дітей, вважалися 

нормальними. Проте ЄСПЛ звертає увагу, що 

Конвенція повинна тлумачитися з урахуванням 

сьогодення. У зв'язку з цим, ЄСПЛ не може не 

висловити задоволення Тим фактом, що 

національне законодавство переважної 

більшості країн – членів Ради Європи дійсно 

еволюціонувало одночасно з відповідними 

міжнародними правовими актами». 

Задля обгрунтування застосування 

динамічного тлумачення у даній справі, ЄСПЛ 

вказав на Конвенцію про встановлення 

материнства позашлюбних дітей від 12 

вересня 1962 р., Європейську конвенцію про 

правовий статус дітей, народжених поза 

шлюбом від 15 жовтня 1975 р. Варто 

зазначити, що на той час вказані конвенції не 

були ратифіковані Бельгією. Навіть більше, 

вони Були ратифіковані лише незначною 

кількістю держав. Тим не менш, ЄСПЛ вказав, 

що наявність вищевказаних конвенцій 

однозначно свідчить про існування чіткої 

позиції Держав-учасниць з данного питання. 

У справі «Van der Mussele v. Belgium» [11] 

ЄСПЛ, розглядаючи ситуацію щодо 

обов'язковості роботи адвоката над кейсами 

pro bono, звертався до Конвенції № 29 

Міжнародної організації праці для 

встановлення значення терміну «примусова 

праця» (в контексті статті 4 Конвенції). Це 

дозволило ЄСПЛ дійти до більш розгорнутого 

та сучасного розуміння терміну «праця». 

Більш того, ЄСПЛ визнав, що в праві 

міжнародних договорів існує загальновизнаний 

принцип, відповідно до якого використання 

терміну в одному міжнародному договорі 

матиме ідентичне значення, якщо він 

використовується в іншому. Очевидно, що 

ЄСПЛ дотримується загального міжнародного 

підходу, що існує в міжнародному праві. 

У рішенні Великої Палати ЄСПЛ у справі 

«Bayatyan v. Armenia» [12] зазначено, що 

встановлюючи значення термінів і понять у 

тексті Конвенції, Європейський суд може і 

повинен враховувати значення таких термінів 

у інших міжнародних актах, а також її 

тлумачення компетентними органами. 
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ЄСПЛ також визнає, що на його практику 

впливає тлумачення міжнародного права 

міжнародними трибуналами. 

У справі «Mamatkylov and Askarov v. 

Turkey» [13] ЄСПЛ змінив свій підхід до 

тимчасових заходів, призначених відповідно до 

статті 39 Регламенту ЄСПЛ. На відміну від 

своїх попередніх рішень, у даній справі ЄСПЛ 

вказав на обов'язковість таких заходів. Так, 

ЄСПЛ зазначив, що Конвенцію слід тлумачити 

з урахуванням норм, встановлених Віденською 

конвенцією про право міжнародних договорів 

від 23 травня 1969 р. Так, відповідно до ст. 33 (3) 

(с) вищевказаної конвенції передбачено, що 

слід враховувати будь-які відповідні норми 

міжнародного права, які застосовуються у 

відносинах міє учасниками. З огляду на вказане 

ЄСПЛ вказав, що тлумачення слід здійснювати, 

наскільки це можливо, у відповідності до інших 

принципів міжнародного права. 

У справі «Micallef v. Malta» [14] ЄСПЛ 

посилався на практику Європейського суду 

справедливості. Вирішуючи питання, чи 

підпадають тимчасові заходи, такі як судова 

заборона, а національній правовій системі, під 

гарантії статті 6 Конвенції, ЄСПЛ зазначив: 

«ЄСПЛ звертає увагу, що серед Держав-членів 

Ради Європи широко поширений консенсус, 

відповідно до якого прямо чи побічно 

передбачено застосування гарантій статті 6 

Конвенції до тимчасових заходів, в тому числі 

до судової заборони. Аналогічна позиція 

підтримується також Європейським судом 

мправедливості. З рішень Суду Європейського 

Союзу вбачається, що тимчасові заходи мають 

бути предметом гарантій права на справедливий 

суд, зокрема права бути почутим». 

Що ж до доктрини ефективних прав, то слід 

звернути увагу на таке. Об'єкт і мета Конвенції, 

закріплені в її преамбулі, передбачають, що 

договірні держави вважають, що Загальна 

декларація прав людини має на меті забезпечити 

загальне та ефективне визнання і додержання 

проголошених у ній прав. З огляду на вказане 

можна стверждувати, що сама Конвенція прагне 

забезпечити ефективне визнання прав. 

Більш того, Європейський суд з прав люди-

ни іноді використовує доктрину «Практичних і 

ефективних прав» в поєднанні зі змінами в до-

говірних державах, які обговорювалися вище. 

У справі «Airey v. Ireland» [15] ЄСПЛ розгля-

нув питання про те, чи є ненадання юридичної 

допомоги у цивільній справі порушенням Кон-

венції. ЄСПЛ погодився з тим, що Конвенція 

безпосередньо не передбачає право на безкош-

товну юридичну допомогу у цивільних спра-

вах. Так, ЄСПЛ вказав, що право на доступ до 

суду не буде ефективним, якщо держава не бу-

де надавати безкоштовно адвоката, у випадках 

якщо юридичне представництво є обов'язко-

вим або справа є складною. Даний приклад 

свідчить, що ЄСПЛ може застосовувати дина-

мічне тлумачення з метою забезпечення ефек-

тивності прав, передбачених Конвенцією. За та-

ких обставин ЄСПЛ не завжди вважає за необ-

хідне аналізувати зміни в договірних державах. 

Висновки. Таким чином, динамічне 

тлумачення Конвенції як «живого 

інструменту» є усталеною особливістю 

практики ЄСПЛ. Адже Конвенція як првовий 

акт, який забезпечує захист прав людини, 

вимагає, щоб її норми тлумачилися таким 

чином, аби зробити її гарантії реальними і 

ефективними. Саме динамічне тлумачення 

норм Конвенції є запорукою забезпечення й 

розвитку ідеалів і цінностей демократичного 

суспільства. Динамічне тлумачення норм 

Конвенції зумовлюють умови, які є 

природним супутником суспільного розвитку 

та міжнародного права. 
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Кузнец Лилия Анатольевна  

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИМ СУДОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ДИНАМИЧЕСКОГО 

ТОЛКОВАНИЯ 

В статье отмечается, что юрисдикция Европейского суда по правам человека распространяется на все вопросы 

толкования и применения Конвенции, то есть толкование лежит в основе процесса принятия решений Европейским 

судом по правам человека. Европейский суд применяет динамическое толкование, согласно которому положения 

Конвенции следует толковать с учетом требований современности. На основе конкретных судебных дел 

Европейского суда по правам человека показаны условия для динамического толкования норм Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. Это изменения в законодательстве государств-членов Совета Европы, изменения в 

международном праве, доктрина эффективных прав. Отмечено, что анализ практики Европейского суда по правам 

человека дает возможность заключить, что динамическое толкования Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод как "живого инструмента" является характерной особенностью практики ЕСПЧ. 

Ключевые слова: динамическое толкования, виды юридического толкования, Европейский суд по правам человека, 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 
 

Liliia Kuznets 

CONDITIONS FOR THE APPLICATION OF DYNAMIC INTERPRETATION BY THE EUROPEAN COURT 

OF HUMAN RIGHTS 

The article notes that the jurisdiction of the European Court of Human Rights extends to all issues of interpretation and 

application of the Convention, that is, interpretation lies at the heart of the decision-making process of the European Court of 

Human Rights. The Court adopts a dynamic interpretation, according to which the provisions of the Convention should be 

interpreted in the light of present day conditions. Based on the case law of the European Court of Human Rights, the conditions 

for a dynamic interpretation of the norms of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms are 

shown. These are changes in the legislation of the member states of the Council of Europe, changes in international law, the 

doctrine of effective rights. It is noted that an analysis of the practice of the European Court of Human Rights makes it possible to 

conclude that the dynamic interpretation of the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as a 

"living instrument" is a characteristic feature of the European Court of Human Rights practice. 

Keywords: dynamic interpretation, types of legal interpretation, European Court of Human Rights, Convention on the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 
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