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ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 
 

Повага та захист прав людини є одним із керівних напрямів діяльності 
Європейського Союзу відповідно до цілей та принципів цієї організації, 
закріплених в установчих договорах. Будь-яка європейська країна, яка 
дотримується принципів свободи, демократії, поваги прав людини та основних 
свобод, а також верховенства права, може звернутися до ЄС із заявою про 
членство, як це передбачено статтями 6 та 49 Договору про Європейський 
Союз. Критерії, яким мають відповідати країни-кандидати на вступ до 
Європейського Союзу (Копенгагенські критерії), були схвалені на засіданні 
Європейської Ради у Копенгагені у червні 1993 р. Згідно з ними членство в ЄС 
під кутом зору політичних стандартів вимагає від країни-кандидата 
стабільності інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, повагу 
права людини і захист меншин. 

Країни, які бажають стати членами ЄС, повинні не лише закріпити 
принципи демократії та верховенства права у своїх конституціях, а й втілювати 
їх у повсякденне життя. Конституції країн-заявників мають гарантувати 
демократичні свободи, включаючи політичний плюралізм, свободу слова і 
свободу совісті. Вони встановлюють демократичні інститути та незалежні 
органи правосуддя, органи конституційної юрисдикції, що створює умови для 
нормального функціонування державних установ, проведення вільних і 
справедливих виборів, періодичної зміни правлячої парламентської більшості, а 
також визнання важливої ролі опозиції у політичному житті.  

В Європейському Союзі не існує цілісного механізму захисту прав 
людини. Національну систему захисту прав людини, яка функціонує в 
державах-членах, доповнює система захисту на рівні Євросоюзу. Окрім цього, 
захист прав і свобод людини здійснюється в межах Ради Європи, учасниками 
якої є всі держави – члени Євросоюзу. Формування системи правових норм на 
рівні Євросоюзу, що забезпечують захист прав і свобод людини, відбулося 
поступово, а ця система має значний потенціал для свого розвитку. 

На перших етапах своєї діяльності ЄС не приділяв значної уваги 
питанням захисту прав людини в об‟єднанні. Вважалося, що ці питання 
перебувають поза межами економічної інтеграції, що знайшло своє 
відображення як у відсутності переліку прав людини в установчих договорах 
про Європейські Співтовариства, так і в рішеннях Суду ЄС (справи 1/58 Stark 
[1958]; 36–38, 40 Geitling [1960]). Положення права ЄС тлумачились як такі, що 
мають пріоритет щодо положень національних конституцій держав-членів, які 
стосувалися прав і свобод людини. Тому не існувало побоювань з боку 
інститутів ЄС, що держави-члени можуть вимагати приведення положень права 
ЄС у відповідність до їх внутрішнього права щодо захисту прав людини. 

З другого боку, компетенція інститутів Європейських Співтовариств у 

сфері захисту прав людини була обмеженою. Суд ЄС не мав кримінальної 
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юрисдикції, що звужувало його можливості займатися питаннями захисту прав 

і свобод людини. При розгляді справ тільки час від часу йому доводилося 

займатися політичними і соціальними правами. Тому Суд ЄС не розглядав 

питання захисту прав людини систематично. Проте саме Суд ЄС почав процес 

поширення компетенції Співтовариств на сферу захисту прав людини. Певний 

тиск на нього здійснювали національні конституційні суди, відмовляючись 

визнавати примат права Європейських Співтовариств, якщо воно не гарантує 

захисту прав людини. 

Уперше принцип захисту прав людини у праві Європейських 

Співтовариств був визнаний Судом ЄС у справі 29/69 Stauder [1970]. Вона 

стосувалася вимоги з боку одержувача соціальної допомоги скасувати 

зазначення даних про його особу (ім‟я та адреса) на купоні, що надавався для 

отримання продукції за пільговими цінами як соціальна допомога. Суд ЄС 

визнав, що рішення Комісії 1969 р., яке надавало державам-членам дозвіл на 

встановлення пільгових цін для певних категорій населення, не містить нічого 

такого, що здатне порушити основні права людини, які охороняються Судом 

ЄС і закріплені у загальних принципах права Європейських Співтовариств. 

Тому тут йдеться не про порушення прав людини з боку інститутів об‟єднання, 

а про необхідність внесення змін до внутрішнього законодавства, яке 

регламентує користування пільгами. Вимога зазначати на купоні персональні 

дані порушує права людини і не є необхідною.  

Поступово в Європі почали формуватися дві самостійні системи захисту 

прав людини – в межах Ради Європи і Європейських Співтовариств. При 

цьому система захисту, яка створювалась у Співтовариствах, була 

фрагментарною. На перших етапах свого існування вона охоплювала 

переважно економічні права. Пануючою була ідеологія «ринкової людини». 

Подальший розвиток європейської інтеграції, поширення її на політичну 

сферу, а також сферу юстиції та внутрішніх справ супроводжувався подальшою 

появою рішень судів держав-членів, у яких вони відмовлялись визнавати 

примат права Співтовариств стосовно внутрішнього конституційного 

законодавства про права і свободи людини. Це спонукало держави-члени і 

органи Співтовариств звернути більшу увагу на захист прав людини. З‟явилася 

ціла низка документів, у яких була зроблена спроба визначити основні права і 

свободи людини в межах Європейських Співтовариств. До них можна віднести 

Європейську соціальну хартію 1961 р., Декларацію основних прав і свобод 

1989 р., Хартію основних соціальних прав працівників 1989 р. тощо. 

Важливе значення для визнання прав людини складовою права 

Європейських Співтовариств стало ухвалення Єдиного європейського акта 

1986 р. У його преамбулі було закріплено посилання на Європейську конвенцію 

про захист прав людини і основних свобод 1950 р. (ЄКПЛ) як на основу для 

підтримки демократії. 

ЄС визнає Європейську конвенцію 1950 р., але не є її учасником, і 
тому Конвенція не становить частину права Євросоюзу. Хоча Союз не 
претендує на провідну роль у захисті прав людини в Європі, існує певна 
конкуренція між Радою Європи і Євросоюзом. Проти приєднання до 



156 

Європейської конвенції без внесення змін до установчих документів про 
європейські інтеграційні об‟єднання виступив Суд ЄС. Однією з важливих 
причин такої позиції було те, що таке приєднання передбачало б запозичення 
норм без урахування специфіки ЄС і його права. Ще однією причиною стала 
відсутність у Європейській конвенції 1950 р. розгорнутого каталогу соціальних, 
економічних та культурних прав, які містяться в іншому документі Ради 
Європи – Європейській соціальній хартії 1961 р., переглянутої у 1996 р. З 
другого боку, Суд не бажав підпорядковувати свою юрисдикцію 
Європейському суду з прав людини. Оскільки громадяни ЄС за захистом своїх 
прав можуть звертатись до судових органів ЄС та Європейської конвенції 
1950 р., то виникає проблема, чиє рішення матиме пріоритет у випадку колізії. 
Вирішення цих питань певною мірою було знайдено з підписанням 
Лісабонських договорів і Хартії ЄС основних прав у редакції 2007 р. 

Ще до підписання Лісабонських договорів уже були зроблені перші 
кроки для розмежування компетенції Європейського суду з прав людини і 
Суду ЄС. Європейський суд з прав людини у низці своїх рішень обґрунтував 
доктрину обмеженого втручання у сферу компетенції ЄС, якщо правопорядок 
Союзу забезпечує еквівалентний захист прав людини в об‟єднанні. Суть її 
полягає у визнанні з боку Європейського суду з прав людини еквівалентного 
захисту, якщо особи, які перебувають на території Союзу, мають можливість 
оскаржити в Суді акти інститутів ЄС, які порушують права людини, 
гарантовані Європейською конвенцією 1950 р. 

В основі системи норм і механізмів захисту прав і свобод людини в ЄС 
лежать різні документи, що мають як обов‟язковий, так і декларативний 
характер. 

Договір про Євросоюз (ДЄС) містить кілька положень стосовно 
забезпечення прав людини. У статті 2 зазначено, що Союз засновується на 
цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, 
верховенства права і поваги до прав людини, включно з правами осіб, що 
належать до меншин. Ці цінності є спільними для усіх держав-членів у 
суспільстві, де домінують плюралізм, недискримінація, терпимість, 
справедливість, солідарність і рівність між жінками і чоловіками. Стаття 6 ДЄС 
закріплює принцип поваги до основних прав і свобод людини. У ній 
наголошується, що основні права, гарантовані Європейською конвенцією про 
захист прав людини і основних свобод і передбачені конституційними 
традиціями, спільними для всіх держав-членів, становлять загальні принципи 
права Союзу [1]. 

Договір про функціонування ЄС (ДФЄС) [1] містить ч. 2 «Громадянство 
Союзу». Окрім становлення інституту громадянства Євросоюзу, в цій частині 
Договору закріплені такі права і свободи громадян Євросоюзу, як право на 
вільне пересування та постійне проживання на території держав-членів, право 
брати участь у голосуванні й балотуватися в кандидати на муніципальних 
виборах держави-члена і виборах Європарламенту, право на дипломатичний та 
консульський захист, право на звернення до інститутів чи органів Євросоюзу. 

Частина 3 ДФЄС закріплює свободу пересування працівників та свободу 
на заснування, принцип рівності в оплаті праці чоловіків і жінок. 
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ДФЄС також закріплює гарантії захисту прав і свобод людини: 

компенсації збитків особі, завданих діяльністю ЄС та його посадовими особами 

(ст. 340). 

Рішення Суду ЄС визначають основні принципи захисту прав і свобод 

особи в Євросоюзі. 

Серед документів, що мають декларативний характер, слід виділити 

Декларацію основних прав і свобод та Хартію Співтовариства про основні 

соціальні права працівників. 

Особливий статус у праві ЄС має Хартія ЄС основних прав 2007 р. [3]. 

Вона містить розгорнутий каталог основних прав і свобод, які визнаються за 

кожною особою, що знаходиться на території Євросоюзу, й охоплює 

громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні права. Завдяки 

Хартії усі вони отримали однаковий юридичний режим, що означало 

остаточний відхід від концепції «ринкової людини». 

Хартія має статус установчих договорів, хоча не є їх складовою. 

В основу Хартії покладено новий світоглядний підхід на людину та її 

місце у світі. У преамбулі Хартії проголошується, що у центрі діяльності 

Союзу знаходиться людина та її інтереси. На відміну від переважної 

більшості міжнародно-правових документів, де за основу класифікації 

основних прав взято предмет суб‟єктивного права, класифікація прав і свобод у 

Хартії зроблена на основі цінностей, на захист яких вони спрямовані. До таких 

цінностей віднесені людська гідність, свобода особи, рівність, солідарність. 

Права і свободи особи, які захищають ці цінності, закріплені у розділах під 

відповідними назвами (глави І–IV). Окремі розділи присвячені громадянству та 

правосуддю (глави V та VI). 

Комплекс основних прав і свобод особи поділяється на кілька категорій. 

Це особисті права і свободи; політичні права і свободи; економічні, соціальні та 

культурні права; основні обов‟язки. Їх доповнюють гарантії прав і свобод 

особи. 

Особисті права і свободи (глави І і ІІ) належать до природних прав і 

притаманні будь-якій особі від народження. Вони охоплюють право на людську 

гідність, право на життя, право на цілісність особи, право на свободу і особисту 

недоторканність, право на повагу приватного і сімейного життя, право на 

захист персональних даних, право на шлюб і створення сім‟ї, свободу думки і 

віросповідання, свободу висловлення думок і свободу інформації, свободу 

пересування і вибору місця перебування, право на притулок. 

Політичні права і свободи тісно пов‟язані з функціонуванням держави і 

європейських інтеграційних об‟єднань. На рівні Євросоюзу існує їхня чітка 

прив‟язка до європейського громадянства. До них належать виборчі права, 

свобода зборів і асоціацій, право на добре управління, право на доступ до 

офіційної документації, право петицій. 

До основних обов’язків Хартія відносить обов’язок поважати і 

захищати людську гідність; враховувати думку дитини; отримувати 
обов‟язкову безкоштовну освіту; захищати і підвищувати захист 

навколишнього середовища. 
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Хартія також містить положення щодо зловживання правом (ст. 54). Воно 

полягає у недопущенні з боку представників влади чи приватних осіб ліквідації 

чи надмірного обмеження прав і свобод інших осіб. 

Гарантії прав і свобод у Європейському Союзі охоплюють інституційні, 

процесуальні та матеріальні заходи. 

До інституційних гарантій належать судовий захист і позасудові 

механізми захисту: Омбудсман Європейського Союзу, Комісія, Європейський 

контролер із захисту даних, Загальний контрольний орган у межах Європолу, 

дипломатичні та консульські представництва держав-членів у третіх країнах. 

Процесуальні гарантії містять: право особи на справедливий і публічний 

розгляд її справи протягом розумного часу незалежним і неупередженим судом 

(ст. 47.2); право на юридичну допомогу (ст. 47.2); презумпцію невинності (ст. 48.1); 

принцип законності та пропорційності злочинів і кари (ст. 49); принцип 

недопущення повторного притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, 

за який особа вже була покарана чи виправдана у державах-членах (ст. 50); 

заборона позбавлення свободи за борги; право на апеляцію стосовно кримінальних 

справ.Матеріальні гарантії полягають у компенсації збитків, завданих особам з боку 

інших осіб. Майнову відповідальність можуть понести фізичні та юридичні особи, 

органи ЄС та держави-члени.Майнова відповідальність фізичних і юридичних осіб 

регулюється переважно внутрішнім правом держав-членів. 

Таким чином, за останні 60 років Європейський Союз пройшов тривалий 

шлях становлення своєї власної системи захисту прав людини: від повного 

відхилення ідеї, що захист прав людини може користуватися перевагою перед 

положеннями права ЄС, до розробки власного каталогу прав людини, яким стала 

Хартія основних прав. Крім того, набуття чинності Лісабонським договором 

запровадило правові підстави для приєднання ЄС до Європейської конвенції з 

прав людини. Все це ставить перед Україною питання про необхідність 

удосконалення власної системи захисту прав людини, оскільки відповідно до 

критеріїв вступу до ЄС лише держава із відповідним рівнем дотримання прав та 

основних свобод людини може стати повноправним членом Євросоюзу. 
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АНАСТАСІЯ БУТАКОВА  

 

УКРАЇНА ЯК «БУФЕРНА ЗОНА» ДЛЯ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ 
 

Основними особливостями соціально-економічного розвитку України 

після здобуття державної незалежності є підвищення рівня відкритості 

суспільства, зростання мобільності населення і як наслідок – розширення 

міграційного простору. У процесі поглиблення інтеграції держави у світове 


