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«Рішення Європейського суду з прав  

людини щодо дружнього врегулювання: 
проблеми теорії та практики»*)  

 
Пзралля вжаєкмгії Укоаїлз ж Єв-

омндипщкзк пугмк ж ноав йыгзлз 
(ЄСПЛ) ра ж ілхзкз нмв’яжалзкз 
проукруоакз Рагз Євомнз лабуваырщ 
пщмгмглі вдйзфджлмї лаукмвмї акруа-
йщлмпрі у оіжлзт взкіоат ыозгзфлмї 
лаукз. Зваеаыфз ла хзомкд жайу-
фдлля у вігнмвіглі номудпз пуб’єкрів 
гмпнмгаоывалля, фзї ноава, гаоалрм-
валі Кмлвдлуієы ном жатзпр ноав 
йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг 
1950 омку ра номрмкмйакз гм лдї, 
буйз нмоухдлі ніг фап лауімлайщлзт 
пугмвзт номвагедлщ, жмкодка – в 
оаккат гмпнмгаопщкмгм пугмфзлпрва, 
уд нзралля лабуває мпмбйзвмї жла-
фуцмпрі и гйя лаук гмпнмгаопщкмгм 
ноава ра номудпу. 

Змкодка акруайщлзкз праырщ нз-
ралля жапрмпувалля оіхдлщ ЄСПЛ у 

гмпнмгаопщкзт номвагедллят ра їт 
взкмлалля як лауімлайщлзкз пугакз, 
рак і агкіліпроарзвлзкз могалакз 
Укоаїлз. Ствайдлля ЄСПЛ ніймрлзт 
пноав «Івалмв номрз Укоаїлз» ра 
«Буокзф ра ілхі номрз Укоаїлз», жа 
якзкз вігнмвіглі номвагедлля у 
ЄСПЛ лабуйз озп нозпкмодлмї ном-
удгуоз, жарвдогедлля ЄСПЛ жлафу-
цзт пук пноавдгйзвмї парзпсакуії у 
ракзт гмпнмгаопщкзт жа ндовзллмы 
ноавмвмы нозомгмы пнмоат, як     
«Агомкмкнйдкп номрз Укоаїлз» 
2013 омку, ««East/West Alliance 
Limited» номрз Укоаїлз» 2014 омку, 
«Явмомвдлкм ра ілхі номрз Укоаїлз» 
2014 омку (у фапрзлі взнйар гйя АТ 
«Ілгупроіайдкпнмор»)  жукмвйыє  іпрм-
рлзи ноакрзфлзи, нозкйаглзи таоак-
рдо вігнмвіглзт лаукмвзт гмпйігедлщ. 

_________________ 
*  Жуолай птіглмєвомндипщкмгм ноава. – 2018. – № 49. 
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Тмку пйіг вірарз нмяву ракзт 
ґоулрмвлзт омбір, як прарря взгарлзт 
вірфзжлялзт лаукмвуів-кіелаомг-
лзків М. О.  Баикуоармва ра 
О. О. Гоілдлкм «Ріхдлля Євомндипщ-
кмгм пугу ж ноав йыгзлз цмгм гоуе-
лщмгм водгуйывалля: номбйдкз рдмоії 
ра ноакрзкз» (Жуолай птіглмєвом-
ндипщкмгм ноава. – 2018. – № 49. – 
С. 4-20). Аврмоз уієї ноауі одрдйщлм 
номалайіжувайз вігкіллі озпз оіхдлщ 
ЄСПЛ цмгм гоуелщмгм водгуйывал-
ля у пноават номрз Укоаїлз, їт рйу-
кафдлля, ндодкйагу, взкмлалля ра 
жапрмпувалля. Ваорм мпмбйзвм нігк-
одпйзрз, цм гмпйіглзкакз в уіи прарі 
буйм вмфдвзгщ ундохд мноаущмвалм 
ноакрзфлм вдпщ жлафлзи капзв оі-
хдлщ ЄСПЛ, взлдпдлзт номрз Укоа-
їлз, в якзт ЄСПЛ алайіжував угмгз 
ном гоуелє водгуйывалля, гмпяглурі 
кіе Укоаїлмы ра жаявлзкакз. 

Ммела нмвліпры нмгмгзрзпя іж 
аврмоакз у взжлафдллі козрдоіїв, 
впралмвйдлзт ноакрзкмы ЄСПЛ ра 
вігмбоаедлзт в упіт оіхдллят ЄСПЛ 
номрз Укоаїлз, в якзт мнзпуырщпя 
взнагкз гоуелщмгм водгуйывалля. 
Змкодка гм ракзт козрдоіїв аврмоакз 
праррі мбґоулрмвалм віглдпдлм ла-
прунлі: 

- ноякд нмпзйалля ЄСПЛ у од-
жмйырзвліи фапрзлі оіхдлля, а пакд у 
одфдллі, нмв’яжалмку іж взйуфдлляк 
жаявз (жаяв) ж одєпроу пноав ЄСПЛ, 
ла прарры 39 Кмлвдлуії (у оіхдллят 
ЄСПЛ номрз Укоаїлз ж вдодпля 
2012  омку); 

- кмлпрарауія фз впралмвйдлля 
ЄСПЛ у омжгійі оіхдлля «Поавм» 
рмгм сакру, цм прмомлз у пноаві гм-
пягйз гоуелщмгм водгуйывалля (у 
оіхдллят ЄСПЛ номрз Укоаїлз ж 
фдовля 2006 омку); 

- кмлпрарауія фз впралмвйдлля 
ЄСПЛ у омжгійі оіхдлля «Поавм» 
рмгм, цм гмпяглурд водгуйывалля 
ґоулруєрщпя ла нмважі гм ноав йыгз-
лз, гаоалрмвалзт Кмлвдлуієы ра ном-
рмкмйакз гм лдї (у оіхдллят ЄСПЛ ж 
фдовля 2006 омку). 

Оред, аврмоакз праррі віолм вз-
жлафдлм взцдвкажалі укмвз, жа якзт 
оіхдлля ЄСПЛ кмед бурз бджпуклі-

влм муілдлм пугакз ра ілхзкз мога-
лакз вйагз Укоаїлз, пакд як оіхдлля 
ЄСПЛ, взжлафдлі жакмлмк «Пом вз-
кмлалля оіхдлщ ра жапрмпувалля 
ноакрзкз ЄСПЛ» віг 23 йырмгм 
2006 омку № 3477-IV, рмбрм як «оі-
хдлля ЄСПЛ цмгм гоуелщмгм вод-
гуйывалля у пноаві номрз Укоаїлз». 
Поз ущмку мпмбйзву уікавіпрщ пралм-
вйярщ лавдгдлі у праррі мкодкі взнаг-
кз, жа якзкз ЄСПЛ вігкмвйяє прм-
омлак у жарвдогедллі гоуелщмгм вод-
гуйывалля ж вйаплмї іліуіарзвз (оі-
хдлля ЄСПЛ ««Укоаїлпщка Подп-
Гоуна» номрз Укоаїлз» 2005 омку) 
абм вігкмвйяєрщпя взжларз лапрунлу 
вігкмву мглієї іж прмоіл віг вед гмпя-
глурмгм гоуелщмгм водгуйывалля 
(оіхдлля «Каипзл ра ілхі номрз 
Укоаїлз» 2001 омку). 

Такме ваейзвзкз вбафаырщпя 
кіокувалля аврмоів цмгм кмейзвзт 
хйятів взоіхдлля улікайщлмї пзруа-
уії, кмйз оіхдлля ЄСПЛ номрз Укоа-
їлз, в якмку жгагуєрщпя гоуелє вод-
гуйывалля, жа пвмєы смокмы лд віг-
нмвігає взцдвкажалзк укмвак (коз-
рдоіяк), жа якзкз ракд оіхдлля кмед 
взжлафарзпя як «оіхдлля ЄСПЛ цм-
гм гоуелщмгм водгуйывалля у пноаві 
номрз Укоаїлз» жгіглм іж Закмлмк 
Укоаїлз віг 23 йырмгм 2006 омку № 
3477-IV (уд оіхдлля ЄСПЛ «ТОВ 
«Змймрзи Малгаозл Оий» номрз 
Укоаїлз» 2015 омку). Ммела нмгмгз-
рзпя іж аврмоакз праррі у нмжзуії, жа 
якмы упулдлля пуклівів цмгм віглд-
пдлля ракмгм улікайщлмгм жа смокмы 
оіхдлля гм кардгмоії оіхдлщ ЄСПЛ 
цмгм гоуелщмгм водгуйывалля у 
пноаві номрз Укоаїлз, а ракме нз-
ралля рйукафдлля мкодкзт лмок ра-
кмгм оіхдлля лдмбтіглм гмгаркмвм 
взоіхуварз жгіглм ж номудгуоакз, 
ндодгбафдлзкз Рдгйакдлрмк ЄСПЛ. 

Вмглмфап, кмела вваеарз, цм ав-
рмоз праррі (як і нмндодгліи гмпйіг-
лзк нзралщ гоуелмгм водгуйывалля у 
ЄСПЛ С. Д. Буока) у вйапліи омбмрі 
лд лагайз вігнмвіглу взжлафдлу ноа-
вмву квайісікауіы пакіи нозомгі угм-
гз цмгм гоуелщмгм водгуйывалля. 
Змкодка, лдвзоіхдлмы жайзхаєрщпя 
ноавмвд жлафдлля ракмї угмгз кіе 
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унмвлмваедлзк могалмк гдоеавз ра 
жаявлзкмк (якзк фапрм є пуб’єкр гмп-
нмгаоывалля (ыозгзфла мпмба) у 
лауімлайщлмку гмпнмгаопщкмку абм 
узвійщлмку номудпі) у вігнмвіглзт 
лауімлайщлзт ноавмвзт номудпат, жа 
укмв кмйз ЄСПЛ лд жарвдогеує раку 
угмгу (««Укоаїлпщка Подп-Гоуна» 
номрз Укоаїлз» 2005 омку) ра/абм 

взкйыфає жаяву ж одєпроу пноав іж 
кмлпрарауієы лаявлмпрі угмгз, айд 
сакрзфлм – бдж її смокайщлмгм жа-
рвдогедлля («ТОВ «Змймрзи Мал-
гаозл Оий» номрз Укоаїлз» 
2015 омку). Вкажала ноавмва номбйд-
ка кає прарз нігґоулряк гйя лмвзт 
лаукмвзт гмпйігедлщ.   

 




