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истема, створена відповідно до Європейської конвенції з прав людини,
сьогодні зазнає різних суверенітетних атак, деякі з яких очолюють
члени-засновники нашої Організації. Але незалежно від викликів
(чи то звичайна недовіра, чи то спроба обмежити сферу Конвенції або
навіть призупинення її застосування) ми повинні реагувати твердо, проте
конструктивно, аби разом знайти рішення.
Через напади на Раду Європи та її основні інструменти, Конвенцію та Суд,
здійснюється атака на громадян Європи, внаслідок чого слабшають їхні
права та захист у контексті взаємозв’язків громадян із державою.
Обов’язок Парламентської асамблеї і кожного з її членів – захищати нашу
систему Конвенції з прав людини і чітко обстоювати її повноваження в
інтересах 830 мільйонів громадян Європи.”

Ліліан Морі Паск’є
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи
червень 2018 року
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Передмова

П

aрламент перебуває в центрі представницької демократії незалежно
від особливостей різних систем управління – парламентської,
президентської або напівпрезидентської системи, кожну з яких можна
знайти серед держав-членів Ради Європи. Саме тому Парламентська асамблея
(ПАРЄ) є основою інституційної структури Ради Європи. Європейський суд з
прав людини (Суд) та посилена роль ПАРЄ є найцікавішими особливостями
Ради Європи порівняно з іншими регіональними організаціями й надають
їй додаткову цінність.

Однак національні парламенти повинні активно співпрацювати, щоб ПАРЄ
ефективно виконувала свою роль за трьома основними концептуальними
напрямками, які становлять фундамент Ради Європи, – демократія, права
людини та верховенство права. Ба більше, сам факт існування та функціонування парламенту не робить демократичну систему управління демократичною, якщо не забезпечуватиметься повний захист прав людини й дотримання
верховенства права, як це чітко та практично кодифіковано Європейською
комісією Ради Європи «За демократію через право» (Венеціанська комісія) у
нещодавньому Контрольному переліку щодо верховенства права.

У чутливій сфері прав людини кожен національний парламент діє переважно
як законодавець. Отже, завжди існує ризик того, що національний парламент
може порушити право або забезпечити в межах національного законодавства
недостатній захист міжнародних стандартів, зокрема тих, що випливають із
Європейської конвенції з прав людини (далі – Конвенція) і практики Суду. Таким
чином, основне завдання кожного національного парламенту полягає в тому,
аби забезпечити узгодження національного законодавства з Конвенцією та
практикою Суду. Національні парламенти, безумовно, беруть на себе основне
зобов’язання активно сприяти дотриманню з боку держави тих рішень Суду,
які її стосуються, і, у більш широкому сенсі, res judicata рішень Суду.
► Сторінка 7

Навіть більше – національні парламенти не лише повинні діяти як аудитори,
які контролюють те, наскільки виконавча влада поважає права людини,
вони також мають здійснювати постійний парламентський нагляд у цій
сфері, висвітлюючи будь-які проблеми, застосовуючи інституційний тиск
для їхнього вирішення і запроваджуючи необхідні законодавчі ініціативи.
Якщо національний парламент бере участь у виборі членів національних
верховних та конституційних судів, то захист прав людини є, безумовно,
основним критерієм призначення на посаду, а абсолютну повагу потрібно
забезпечувати принципом поділу влади.

Законодавчі та наглядові функції національних парламентів роблять їх
гарантами прав людини, які діють у межах організаційних структур (комітети,
відповідальності тощо), які передбачено в національних конституціях та
забезпечено через регулювання дій парламенту. Надзвичайно важливо,
щоб національні парламенти та всі його члени залишалися пильними й
активно долучалися до процесу.
ПАРЄ зосереджувала свою увагу на цьому питанні, ухвалюючи відповідні
резолюції стосовно загальних цілей Ради Європи або виконання рішень Суду.
Цей посібник для парламентарів, який підготували доктор наук пані Еліс
Дональд та пані Енн-Кетрін Спек із Мідлсекського університету в Лондоні
у співпраці зі Секретаріатом Комітету з правових питань і прав людини
ПАРЄ, пропонує чудову презентацію інституційної бази (як на рівні Ради
Європи, так і на національному рівні), у межах якої національні парламенти
діють під час захисту прав людини, зокрема в контексті застосування
стандартів Конвенції та імплементації рішень Суду, а також забезпечення
дотримання тлумачних принципів його практики. Відповідні резолюції
ПАРЄ відображають цікаву парламентську практику держав-членів, яка
може стати джерелом натхнення й для інших національних парламентів.
Цей корисний посібник призначений не тільки для членів ПАРЄ, а й для
всіх членів національних парламентів країн-членів Ради Європи.
Зрештою максимально можливу пильність щодо прав людини необхідно
виявляти в контексті питань компетенції та процедур; окрім того, важливо,
аби пильність виявляли всі громадяни, неурядові організації і, звичайно,
парламентарі, які представляють своїх співгромадян.
Евангелос Венізелос
Доповідач ПАРЄ з питань виконання рішень
Європейського суду з прав людини
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Організація Об’єднаних Націй
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Словник основних
термінів
План дій та звіт про діяльність

План дій встановлює кроки, які держава має намір здійснити для виконання
рішення Європейського суду з прав людини (далі – Суд). У плані дій описано
заходи, які держава вжила для виконання рішення, та/або пояснено, чому
держава вважає, що ніяких заходів або подальших заходів не потрібно.
Плани дій та звіти про дії подають до Комітету міністрів (КМ).
Виконання

Термін, що стосується імплементації судового рішення, тобто рішення
вважають «виконаним», якщо держава-відповідач вжила всіх заходів,
необхідних для виконання цього рішення. Процес виконання контролює КМ.
Урядовий уповноважений
Посада, яку, як правило, призначає уряд; така особа представляє державу в
Європейському суді з прав людини, крім того, вона також часто координує
виконання рішень на національному рівні.

Заходи індивідуального та загального характеру
Після ухвалення рішення Суду проти держави може виникнути потреба у
вжитті заходів індивідуального характеру для того, щоб переконатися, що
порушення було припинено і потерпіла сторона, наскільки це можливо,
повернулася до тієї ситуації, у якій вона перебувала до порушення права,
передбаченого Європейською конвенцією з прав людини (далі – Конвенція).
Також можуть бути вжиті заходи загального характеру для запобігання
новим порушенням або припинення постійних порушень, зокрема тоді
(хоча і не виключно), коли порушення випливає зі структурної або системної
проблеми законодавства чи політики.
► Сторінка 10

Міжпарламентський союз (МПС)

Міжнародна організація парламентів, створена в 1889 році з метою
сприяння міжпарламентській координації та обміну знаннями й досвідом
між парламентарями всіх країн. Одними з ключових цілей МПС є сприяння
та захист прав людини.
Орган тлумачення (або res interpretata)

Хоча рішення Суду є лише юридично обов’язковими для державивідповідача, статті 1, 19 та 32 Європейської конвенції з прав людини
тлумачать як такі, що вимагають від держав враховувати практику Суду в
цілому, включно з принципами, розробленими в рішеннях проти інших
держав.
Свобода розсуду
Рівень поваги, який Суд під час розгляду актуальної справи надає оцінці
національних органів влади в контексті того, як вони виконують свої
зобов’язання з прав людини відповідно до Конвенції. Держави під наглядом
Комітету міністрів також користуються свободою розсуду у визначенні
заходів, які необхідно вжити для усунення порушення, встановленого
Судом.
Негативні та позитивні зобов’язання

Негативне зобов’язання вимагає від держав утримуватися від втручання в
права людини без обґрунтування, тобто держава повинна утримуватися від
чогось. Позитивне зобов’язання вимагає від держав вживати спеціальних
превентивних або захисних заходів для забезпечення прав, передбачених
Конвенцією, навіть якщо загроза порушення прав або саме порушення
прав відбувається з боку приватної особи чи юридичної особи, а не
представника держави.
Верховенство права
Європейська Комісія за демократію через право (Венеціанська комісія)
визначила основні елементи верховенства права: (i) законність, у тому
числі прозорість, підзвітність і демократичний порядок ухвалення законів;
(ii) правова визначеність; (iii) заборона свавілля; (iv) доступ до правосуддя
в незалежних та неупереджених судах, включаючи судовий контроль за
законністю та конституційністю актів державної влади; (v) повага до прав
людини; та (vi) недискримінація й рівність перед законом.
Словник основних термінів ► Сторінка 11

Держави-сторони
Держави, які ратифікували міжнародний договір, скажімо, Європейську
конвенцію з прав людини.
Субсидіарність
У контексті Конвенції принцип, згідно з яким національні органи влади
(уряди, парламенти та суди) несуть основну відповідальність за те, щоб
забезпечити для кожного в межах своєї юрисдикції права й свободи
Конвенції, а також гарантувати ефективний засіб правового захисту, коли
ці права порушують.
Нагляд за виконанням рішень

Після рішення Суду про визнання одного або декількох порушень Конвенції
Комітет міністрів контролює заходи, вжиті державою-відповідачем для
виконання рішення Суду.
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Kоротко про
Раду Європи

Д

o складу Ради Європи входять 47 країн, які майже повністю
охоплюють увесь європейський континент. Створена після Другої
світової війни з метою формування «більш тісної єдності між усіма
країнами-однодумцями Європи» задля збереження й реалізації «ідеалів
та принципів, які є їхньою спільною спадщиною, та сприяння їхньому
економічному й соціальному прогресу»1, Рада Європи прагне підтримувати
й розвивати загальні демократичні та правові засади, що ґрунтуються на
Європейській конвенції з прав людини (далі – Конвенція) й інших численних
договорах, які було обговорено та ухвалено в межах нормативно-правової
бази організації.

1. Статут Ради Європи, 5 травня 1949 року, ETS. № 1.
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Парламентська асамблея Ради Європи
Створена у 1949 році (як інноваційний форум на той час, коли наднаціональні системи були ще на стадії становлення) Парламентська асамблея
Ради Європи (далі – ПАРЄ або Асамблея) є одним із двох статутних органів
Ради Європи і функціонує як її дорадчий орган. Асамблея складається з 648
членів (324 представники та така ж кількість заступників), які належать до
парламентів 47 держав-членів Ради Європи. Роботу Асамблеї забезпечують дев’ять постійних комітетів, а члени здебільшого належать до однієї
з шести політичних груп. Члени Асамблеї зустрічаються чотири рази на
рік на пленарних засіданнях у Страсбурзі для обговорення актуальних
питань і просять уряди європейських країн запровадити ініціативні кроки
та відзвітувати про них. Ці парламентарі виступають від імені 800 мільйонів
європейців, які обрали їх.

Завдяки головній меті «сприяти дебатам щодо нових та актуальних
європейських питань, визначати тенденції й найкращі практики, а також
встановлювати орієнтири та стандарти»2 Парламентська асамблея є
ключовим «спостерігачем за дотриманням прав людини», що сприяє
забезпеченню верховенства права та захисту прав людини у всій Європі.
Її унікальна модель діалогу допомогла досягти консенсусу, розв’язати
політичні конфлікти, захистити й просувати наші спільні європейські
цінності. Крім того, Асамблея обирає, зокрема, суддів Європейського суду
з прав людини (далі – Суд) і Комісара з прав людини, а також Генерального
секретаря й заступника Генерального секретаря Ради Європи.
Деякі досягнення Парламентської асамблеї
За майже 70 років свого існування Асамблея зробила значний внесок
у перетворення Європи на «зону, вільну від смертної кари», запровадивши скасування смертної кари як умову приєднання. Асамблея
підтримала колишні комуністичні країни в їхньому демократичному
переході й невпинно працювала, щоб викрити порушення прав
людини в Європі, де б вони не відбувалися. Її вирішальний вплив
на європейський ландшафт із прав людини поширюється ще в 1949
році, коли ПАРЄ (тоді її називали «Консультативною асамблеєю Ради

2. Рада Європи, «Посібник для членів, Парламентська асамблея Ради Європи», січень
2015 року, сторінка 8.
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Європи») ухвалила проект Конвенції про колективну гарантію прав
людини й основоположних свобод – документ, що був попередником
Конвенції.

MЗовсім нещодавно доповідь ПАРЄ щодо незаконного обігу людських
органів завершилася прийняттям Конвенції Ради Європи проти торгівлі
людьми (CETS
(
No. 216), яка після набуття чинності стане першим
юридично обов’язковим міжнародним інструментом у цій сфері. Навіть
більше – розслідування Асамблеї під керівництвом сенатора Діка Марті
зі Швейцарії розкрили глобальну «павутину» випадків незаконного
тримання під вартою та незаконних таємних міждержавних передач
затриманих у Європі Центральним розвідувальним управлінням США
(ЦРУ); така інформація пролила світло на темні сторінки європейської
історії, аби сприяти забезпеченню того, що європейські уряди ніколи
більше не стануть співучасниками тортур.

Комітет міністрів
Комітет міністрів (КМ) є статутним органом Ради Європи. До його складу
входять міністри закордонних справ держав-членів. Комітет збирається
на рівні міністрів раз на рік і на рівні заступників міністрів (постійних
представників при Раді Європи) щотижня. Відповідно до Конвенції, КМ
є органом, який несе головну відповідальність за нагляд за виконанням
рішень. Із цією метою депутати міністрів проводять так звані засідання з
прав людини чотири рази на рік.

Європейська конвенція з прав людини
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, або Європейська конвенція з прав людини (далі – Конвенція), є міжнародним
договором, згідно з яким договірні держави зобов’язуються забезпечувати
основні цивільні та політичні права кожного, хто перебуває під їхньою
юрисдикцією. Конвенція, яку було підписано 4 листопада 1950 року в Римі,
набула чинності в 1953 році. Права та свободи, які забезпечує Конвенція
та її протоколи, охоплюють право на життя, право на справедливий судовий розгляд, право на повагу до приватного та сімейного життя, свободу
вираження поглядів, свободу думки, совісті та релігії та захист власності.
Конвенція забороняє, зокрема, катування й нелюдське або таке, що
Kоротко про раду європи ► Сторінка 15

принижує гідність, поводження чи покарання, примусову працю, свавілля
й незаконне тримання під вартою, а також дискримінацію в здійсненні
прав і свобод, гарантованих Конвенцією.

Європейський суд з прав людини
Міжнародний суд, заснований у 1959 році та розташований у Страсбурзі
(Франція), Європейський суд з прав людини (далі – Суд) регулює
індивідуальні та державні заяви про порушення прав, викладених у
Європейській конвенції з прав людини та в протоколах до неї. З 1998 року
Суд засідає на постійній основі й позивачі можуть звертатися до нього
напряму. До складу Суду входять 47 професійних суддів, які працюють у
ньому повноцінно та яких обирає Парламентська асамблея на дев’ятирічний
термін; суддя не може бути обраний на посаду повторно.
Вплив рішень Страсбурзького суду на національну систему
Суд приймає рішення щодо індивідуальних або державних заяв про
порушення прав, викладених у Конвенції. За майже п’ятдесят років
Суд ухвалив понад 10 тисяч рішень. Хоча вони є обов’язковими лише
для сторін у судовій справі, всі держави-учасниці повинні враховувати
практику Суду у справах проти інших країн.

Рішення Суду є «по суті декларативними за своїм характером»,
тобто Суд, як правило, не визначає, яким чином держава-відповідач
має реагувати на визнання порушення. Зокрема Суд не може
скасувати національних законів та політики, які він визнав як такі,
що є несумісними з Конвенцією, і він покладається на державу, щоб
вирішити, як під наглядом Комітету міністрів виконувати рішення
шляхом запровадження заходів індивідуального та/або загального
характеру. Рішення Страсбурзького суду спонукали держави змінювати
своє законодавство, а також адміністративну й судову практику в
багатьох сферах.3

3. Докладніше про окремі приклади того, як Конвенція та практика Суду стали
корисними для осіб у Європі (та за її межами), див. Документ Ради Європи (2016),
«Вплив Європейської конвенції з прав людини на держави-учасниці: обрані приклади»,
Страсбург, Видавництво Ради Європи (також доступний як інформаційний документ
Комітету з правових питань і прав людини, Док. AS/Jur/Inf (2016) 04, 8 січня 2016 року.
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Глава 1

Яка мета цього
посібника?

М

етою цього посібника є підвищення обізнаності про обов’язки й
можливості, які існують у парламентарів Ради Європи для захисту та
імплементації прав людини як складової їхньої відданості цінностям
демократії, прав людини та верховенства права.

Парламентська асамблея Ради Європи неодноразово наголошувала на тому4,
що відповідно до принципу субсидіарності держави-члени є перш за все
відповідальними за ефективну імплементацію міжнародних норм у сфері
прав людини, які вони добровільно підписали, особливо тих, що закріплені
в Європейській конвенції з прав людини, а також на тому, що держави-члени
повинні співпрацювати з органами Ради Європи у цьому напрямі.
У своїй Резолюції 1787 (2011) Асамблея за пропозицією Комітету з правових
питань і прав людини розвинула свої міркування, підкресливши, що
якщо національні парламенти не будуть брати більш активної участі в
імплементації стандартів Конвенції та рішень Європейського суду з прав
людини, існує ймовірність того, що ключову роль Конвенції, її наглядового
механізму та Ради Європи в цілому, яка полягає в гарантуванні ефективного
захисту прав людини в Європі, буде поставлено під сумнів.
4. Див., зокрема, Резолюцію 1823 (2011), «Національні парламенти – гаранти прав людини
в Європі», яку наведено в Додатку 2 цього посібника.
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Обов’язок захищати та імплементувати права людини покладають на
державні органи виконавчої, судової або законодавчої гілок влади.
Національні парламенти мають особливі можливості для реалізації такої
спільної відповідальності завдяки трьом основним ролям – представництва,
законодавства та нагляду.
Оскільки парламентарі є обраними представниками, вони користуються
особливою демократичною легітимністю. Маючи статус основного
представницького державного органу, парламенти можуть і повинні
використовувати свою демократичну легітимність, щоб сприяти поширенню
культури поваги до прав людини в межах демократії, яка ґрунтується
на верховенстві права. Це особливо важливо тоді, коли доводиться
спостерігати відсутність консенсусу щодо прав. У всіх державах може
існувати обґрунтована розбіжність щодо сфери застосування певних
прав, підходу до збалансування права окремих осіб стосовно суспільства,
а також обґрунтування втручання держави в права людини. Така дискусія
має всі права. Проте вона завжди повинна відбуватися в межах поваги
до державних зобов’язань із прав людини відповідно до національного
та міжнародного права і, що принципово, поваги до національних,
регіональних та міжнародних органів, метою яких є моніторинг виконання
державами цих зобов’язань.

Як законодавці, парламентарі можуть забезпечити вжиття заходів для
запобігання порушенням, а також гарантувати наявність практичних та
ефективних засобів правового захисту на національному рівні в контексті
можливих порушень прав людини. Парламентам також може знадобитися
ухвалювати закони для того, щоб реалізувати рішення Суду не на користь
держави або рішення інших міжнародних правозахисних органів, особливо
там, де у таких рішеннях виявлено структурні або системні проблеми, і
виділяти для таких цілей належні обсяги фінансування.
Ще однією функцією парламентів є нагляд за виконавчою владою; у контексті
Ради Європи парламенти можуть і повинні закликати виконавчі органи
обґрунтовувати власні дії або бездіяльність у забезпеченні дотримання
Конвенції, включно з рішеннями Суду.

Здійснюючи свої представницькі, законодавчі та наглядові функції на
національному рівні, парламентарі сприяють зміцненню як ефективності,
так і усвідомленої легітимності системи Європейської конвенції про захист
прав людини, важливою частиною якої вони є.
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Однак захист та імплементація прав людини постають не лише як обов’язки
для парламентів у Раді Європи; вони також відкривають нові можливості.
Розтлумачуючи, застосовуючи та контролюючи права людини у своєму
національному контексті, парламентарі сприяють розвитку спільного
розуміння стандартів прав людини на всьому європейському континенті.
Як пояснено в п. 6.3., коли національне законодавство формується в
контексті компетентного й сумлінного осмислення наслідків для прав
людини, воно, швидше за все, успішно витримає будь-який майбутній
тест на свою сумісність зі стандартами у сфері прав людини; у цьому сенсі
парламенти можуть «заробляти» повагу до регіональних та міжнародних
правозахисних органів, сумлінно виконуючи свої правозахисні обов’язки.
Крім того, системи захисту прав людини, такі як Конвенція, є такими, що
виправляють помилки та усувають несправедливість, які можуть виникати
навіть у тих демократіях, що успішно функціонують; отже, ці системи захисту
прав людини посилюють, а не ставлять під сумнів довіру громадськості й
довіру до демократичних повноважень національних осіб, які ухвалюють
рішення.

Цей посібник допоможе парламентарям у Раді Європи виконати свої
зобов’язання та скористатися зазначеними вище можливостями. У ньому
об’єднано вивчення досвіду парламентів як у старих, так і в нових країнахчленах про те, як розробити та підтримувати ефективні інституційні
заходи щодо захисту й імплементації прав людини. Зокрема обговорено
структури, функції та методи роботи, які дозволяють парламентам найбільш
ефективно перевіряти сумісність законопроектів зі стандартами Конвенції
й контролювати імплементацію рішень Страсбурзького суду.

Значний потенціал парламентів стати гарантами прав людини в Європі
залишається невичерпаним. Пропонований посібник допоможе
парламентарям розвинути цей потенціал, а відтак сформувати суспільства,
які прагнуть і здатні підтримувати цінності прав людини, демократії та
верховенства права.
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Глава 2

Які зобов’язання у сфері
прав людини покладено
на парламентарів?

П

арламентська участь у вирішенні питань у сфері прав людини, яку
здійснюють добросовісно, сприяє просуванню та імплементації прав
людини. У цій главі наведено докази, які свідчать про зростання
визнання цієї передумови (2.1.), після чого викладено обговорення трьох
аспектів зобов’язань щодо прав людини (2.2.).

2.1. Щораз ширше визнання того, що
парламентарії є гарантами прав людини
Роль парламентів у майбутньому Суду є ключовою...
Ваша роль законодавців є життєво важливою.
Сер Ніколас Братца, колишній Голова Європейського суду з прав людини5
Відповідно до статті 1 Європейської конвенції з прав людини, держави, що є
сторонами Конвенції, гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені цим документом. Під час ратифікації
Конвенції та її протоколів держави зобов’язуються забезпечити сумісність
власного внутрішнього законодавства та практики з Конвенцією, а також
гарантувати ефективні засоби правового захисту для всіх, хто вважає,
що їхні права, передбачені Конвенцією, було порушено. Обговорюючи
обов’язок «держави» поважати й підтримувати права людини, важливо
підкреслити, що «держава» не є унітарною або монолітною сутністю, – вона
складається з різних представників та установ, які завдяки своїм відповідним повноваженням та взаємодії визначають, чи дотримуються міжнародні
5. Сер Ніколас Братца, «Future of the European Court of Human Rights – role of national
parliaments», Європейська конференція голів парламентів, 20-21 вересня 2012 року,
Провадження/рішення, сторінка 12.
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стандарти прав людини, і якщо так – то наскільки. Парламент є однією із
таких установ, і з кожним днем зростає визнання того (як у межах Європи,
так і за її межами), що саме на парламенти, як і на органи виконавчої та
судової влади, покладено обов’язок забезпечити дотримання державою
своїх зобов’язань із прав людини.
Упродовж останніх років було досягнуто погодженого прагнення краще
використовувати потенціал парламентарів задля реалізації статусу гарантів
прав людини у їхньому національному контексті. Різні органи Ради Європи
підкреслили спільну відповідальність парламентарів щодо сприяння
імплементації Конвенції – «імплементацію» розуміють як широке поняття,
що охоплює не тільки ефективне виконання рішень, ухвалених щодо
держави, а й низку заходів (як-от прийняття законодавства, судові рішення,
адміністративні заходи, укази тощо), метою яких є дотримання чітких
стандартів Конвенції у національному правовому порядку та ухвалення
політичних рішень.
Одним зі способів забезпечити дотримання Конвенції є зобов’язання
держав активно інтегрувати в повному обсязі практику Європейського
суду з прав людини у своє національне законодавство, враховуючи
розроблені Судом принципи, навіть якщо вони викладені у справах
проти інших держав. Хоча рішення Суду є юридично обов’язковими
лише для сторін конкретної справи, держави можуть і повинні уникати
порушень прав людини, передусім шляхом попереднього усунення таких
ситуацій, які Суд визнав порушенням Конвенції стосовно інших держав.
Отриманий досвід від порушень Конвенції іншими державами і, таким
чином, дотримання тлумачного права (res interpretata) судової практики
Суду дозволяє державам уникнути негативних рішень Суду.6
У межах Ради Європи Парламентська асамблея постає як найбільш активний
орган (зокрема завдяки Резолюції 1823 (2011), що закликає парламентарів
виконувати свої обов’язки щодо сприяння імплементації прав людини.

6. Див., наприклад: Інтерлакенська декларація, Конференція високого рівня: «Майбутнє
Європейського суду з прав людини», 19 лютого 2010 року, теза B., пункт 4.c; «Посилення
субсидіарності: інтеграція практики Страсбурзького суду до національного права та
судової практики», внесок Комітету з правових питань і прав людини Парламентської
асамблеї Ради Європи під час Конференції щодо принципу субсидіарності, Скоп’є,
1-2 жовтня 2010 року, Док. AS/Jur/Inf (2010) 04; Керівний комітет з прав людини
(CDDH), «Звіт про довготермінове майбутнє системи Європейської конвенції з прав
людини» (прийнятий на 1246-му засіданні заступників міністрів, 3 лютого 2016 року),
Док CM(2015)176-add1final, пункти 37-39.
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Конституційну нормативно-правову базу, яка охоплює Європейську
конвенцію з прав людини, ніколи не можна вважати істиною в
останній інстанції. Парламентарі мають надзвичайні обов’язки.
Енн Брассер, колишній президент Парламентської асамблеї Ради
Європи7
Асамблея закликає національні парламенти використовувати
свій потенціал для здійснення нагляду за виконанням стандартів
Конвенції, у тому числі шляхом контролю за виконанням рішень
Суду на національному рівні. Вона повторює свої попередні
рекомендації... до тих держав-членів, які ще не розробили
спеціальні механізми та процедури для вивчення відповідності
законодавства стандартам Конвенції і для забезпечення
ефективного контролю за виконанням рішень Суду, нагадуючи,
що держави повинні це зробити.
Резолюція ПАРЄ 2055 (2015)
Заклики Асамблеї до більш активної ролі парламентів у захисті та реалізації
прав людини повторювали інші органи Ради Європи, зокрема Комісар із
прав людини та Суд.

Я і надалі намагатимуся допомагати урядам формувати більш
відповідну до прав людини політику, підтримувати правозахисників
і національні правозахисні структури, а також підвищувати
обізнаність із питань прав людини, і мені потрібна ваша допомога:
я потребую допомоги парламентарів для поширення послання
щодо прав людини й пошуку рішень для співпраці.
Нільс Муйжніекс, колишній комісар Ради Європи з прав людини8

7. ПАРЄ, «59 президентів парламенту зібралися на саміті в Осло», прес-реліз, виданий
із нагоди проведення Конференції голів парламентів держав-членів Ради Європи, а
також сусідніх держав і держав-спостерігачів, яку організував парламент Норвегії
(Стортинг) в Осло 11 і 12 вересня 2014 року.
8. ПАРЄ, «Регулярна сесія 2016 року (друга частина), стенограма, одинадцяте засідання,
понеділок, 18 квітня 2016 року о 15.00», Док. AS (2016) CR 11.
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У зв’язку із завданням щодо ухвалення законодавства, на національні
парламенти покладено ключову відповідальність за захист прав
людини в національному контексті. Єдина роль, яку Конвенція
офіційно надає національним парламентам, є опосередкованою та
полягає в делегуванні національних парламентарів для обрання
суддів Суду в межах компетенції Парламентської асамблеї. Проте
національні парламенти мають інші важливі ролі в системі, як-от
перевірка сумісності всіх дій органів зі стандартами Конвенції та
активна участь парламентів у виконанні рішень Суду.
Наглядовий комітет з прав людини (Steering Committee for Human
Rights CDDH)9
До того ж дві конференції високого рівня засвідчили, що уряди країн
Європи визнають те, що виконавчим органам влади належить сприяти
цьому аспекту роботи парламентів, як це було відображено в Брайтонській
декларації у квітні 2012 року та, зокрема, у Брюссельській декларації від
березня 2015 року.
ООН закликає до більшої участі парламентів у питаннях прав
людини

На рівні Організації Об’єднаних Націй (ООН), Генеральна Асамблея
спільно з органами, які здійснюють контроль за виконанням договорів
ООН з прав людини (відомі як договірні органи контролю), підкреслили
важливість демократизації верховенства права та прав людини шляхом
посилення ролі обраних політиків.
Рада ООН з прав людини згадала у 2015 році про надзвичайну роль,
яку відіграють парламенти, зокрема, у впровадженні міжнародних
зобов’язань у національні політики та закони, а отже, у підтримці
процесу виконання з боку кожної держави-члена Організації
Об’єднаних Націй своїх зобов’язань й обов’язків із прав людини та
посилення верховенства права.10

9. НКПЛ, «Доповідь про довготермінове майбутнє системи Європейської конвенції з
прав людини» (примітка 6), пункт 52.
10. Рада ООН з прав людини, «Внесок парламентів у роботу Ради з прав людини та його
універсальний періодичний огляд», A/HRC/30/L.23, 29 вересня 2015 року.
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Крім того, Комітет із ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок
підкреслив наступне:

«Парламент (як орган, що представляє населення в цілому)
відображає різноманітність поглядів й інтересів у країні завдяки
своєму привілейованому доступу до всього населення. Таким чином,
парламентарі можуть бути ключовими учасниками процесу підвищення
рівня обізнаності населення загалом та жінок зокрема щодо Конвенції
[про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок] та протоколу до
неї».11

2.2. Зобов’язання парламентарів
вживати позитивні заходи
Сучасне міжнародне право визнає, що відповідальність держав (у тому
числі парламентів) за підтримку та реалізацію міжнародних прав людини
має три аспекти:
►

обов’язок поваги означає, що держави повинні утримуватися від
втручання у здійснення прав людини або від обмеження таких прав;

►

обов’язок захищати вимагає від держав захищати окремих осіб та
групи від таких порушень прав людини, які може здійснювати, окрім
самої держави, інша особа;

►

обов’язок виконувати означає, що держави повинні вживати
позитивних заходів для полегшення здійснення основних прав
людини.

Обов’язок поважати в основному призводить до негативних зобов’язань,
які вимагають від держав не втручатися в права людини без обґрунтування,
тобто держава повинна утримуватися від певних дій. Позитивне
зобов’язання, навпаки, передбачає зобов’язання щодо захисту й виконання
та вимагає від держав вживати спеціальних превентивних або захисних
дій для забезпечення прав, передбачених Конвенцією. Майже кожне
право, закріплене в Конвенції, може стати причиною застосування певних
позитивних зобов’язань.
11. Для отримання додаткової інформації див.: «Доповідь Комітету з ліквідації дискримінації
щодо жінок», Генеральна Асамблея ООН, A/65/38, Додаток VI, Заява Комітету з ліквідації
дискримінації щодо жінок про його взаємини з парламентарями, с. 143.
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Держави повинні вживати заходів, які гарантуватимуть ефективне
здійснення ними прав, передбачених Конвенцією, навіть якщо загроза
порушення прав або саме порушення прав відбувається з боку приватної
особи чи юридичної особи, а не представника держави. Такий намір часто
потребує законодавчих (як-от запровадження положень про кримінальну
відповідальність за вбивства й катування), адміністративних (скажімо,
запровадження екологічних норм для захисту людей від серйозного
забруднення) і процесуальних дій (особливо проведення ефективних
розслідувань порушень основоположних прав і притягнення винних
осіб до правосуддя). Ці позитивні зобов’язання повинні виконувати всі
державні органи, в тому числі й парламент.12
Законодавство щодо посилення захисту від гендерного насильства

Щоб узгодити своє законодавство з Конвенцією Ради Європи про
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству
та боротьбу з цими явищами (CETS № 210, так звана «Стамбульська
конвенція»), Німеччина реформувала свій закон, що передбачає
покарання за злочини пов’язані зі статевим насильством. У липні 2016
року парламент Німеччини (Бундестаг) одноголосно ухвалив закон,
який передбачає принцип, відомий зараз як «Ні означає Ні», унаслідок
чого кожен недобровільний статевий акт вважають кримінальним
злочином. Нове законодавство позитивно оцінили як важливий крок
до посилення захисту жінок від гендерного насильства. Німеччина
ратифікувала Стамбульську конвенцію 12 жовтня 2017 року.
Необхідність створення надійної законодавчої бази, що дозволяє всім
державним органам виконувати свої позитивні зобов’язання у сфері
прав людини, підкреслює важливість цих парламентських дій. З огляду
на основну роль парламентарів у законотворчості, вони всі повинні
долучитися до тих, хто визнав і підтвердив свій обов’язок стати гарантом
прав людини. У цій главі буде розглянуто інструменти та функції, якими
можуть скористатися парламентарі та які допоможуть їм виконувати власні
зобов’язання у сфері прав людини.
12. Для більш детальної класифікації різних типів позитивних зобов’язань, які визнав Суд,
див.: Laurens Lavrysen (2016). Human rights in a positive state: rethinking the relationship
between positive and negative obligations under the European Convention on Human Rights,
Cambridge, Intersentia.
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Глава 3

Що повинні робити
парламентарі для
того, аби виконувати
свої зобов’язання у
сфері прав людини?
Парламентарі можуть брати набагато активнішу роль, закликаючи
власні уряди до виконання судових рішень шляхом створення
спеціальних комісій із перегляду, проведення слухань, виділення
коштів на виконання заходів і запровадження відповідного
законодавства.
Нільс Муйжніекс, колишній комісар Ради Європи з прав людини13

13. Рада Європи, Щорічний звіт про діяльність за 2016 рік, Нільс Мужніекс, комісар Ради
Європи з прав людини, Док. CommDH(2017)3, 6 квітня 2017 року, сторінка 8.
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O

скільки парламенти разом із виконавчою та судовою владою
поділяють обов’язок захищати й реалізовувати права людини, постає
питання, як саме парламентарі повинні виконувати таке зобов’язання.
У цій главі подано огляд різних правозахисних функцій парламентів
у контексті їхньої ролі законодавців та у світлі функції парламенту як
головного органу, який здійснює нагляд за виконавчою владою з питань
прав людини й верховенства права (3.1). Крім того, у цій частині посібника
обговорено той обсяг робіт, який парламентарі повинні вимагати від
виконавчих органів влади задля того, щоб останні були здатні ефективно
виконувати законодавчі та наглядові ролі, покладені на них (3.2).
Варто підкреслити, що зміст цієї глави є актуальним для всіх парламентарів,
оскільки всі вони мають обов’язок і можливість захищати та реалізувати
права людини, хоча, як зазначено в главі 4, конкретні функції можуть
стосуватися діяльності комітету або підкомітету з прав людини в парламенті.

3.1. Правозахисні функції парламентарів
Парламентська асамблея визначила в Резолюції 1823 (2011) низку функцій,
які парламентарі повинні виконувати як гаранти прав людини. Сюди
належать функції, які можуть запобігати порушенням прав людини, а
саме, систематична перевірка сумісності проектів законів зі стандартами,
передбаченими Конвенцією, а також функції, які забезпечують суворий
нагляд виконавчих та адміністративних органів, коли йдеться про
виконання норм прав людини й рішень Європейського суду з прав людини.
Як зазначила в Резолюції 2178 (2017) Асамблея, з огляду на бюджетні
наслідки у дотриманні прав людини, ключовим засобом, що дозволяє
парламентам виконувати кожну з цих функцій щодо прав людини, є
виділення належних ресурсів для вжиття відповідних заходів із метою
поваги, захисту та реалізації прав, які держава зобов’язалася захищати.

Перш за все [парламенти] ухвалюють закони, тобто вони приймають закони, які впливають на суспільство. Така діяльність
передбачає ратифікацію або підтвердження ратифікації міжнародних договорів і забезпечення того, щоб норми, викладені в
цих договорах, відображено та впроваджено в національному
законодавстві. По-друге, парламенти затверджують бюджет і
визначають пріоритети національної політики. Що стосується
цього питання, то вони повинні забезпечити надання достатнього
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обсягу коштів для реалізації прав людини, а також подбати про
належне використання таких коштів. По-третє, вони здійснюють нагляд за діяльністю виконавчої влади та контролюють її,
забезпечуючи дотримання урядом, адміністративними органами
влади та іншими державними органами зобов’язань у сфері прав
людини. По-четверте, члени парламенту є лідерами громадської
думки й можуть сприяти розвитку культури прав людини у своїй
країні.
Христос Пургурідес, колишній доповідач ПАРЄ з питань виконання
рішень Європейського суду з прав людини14
Вивчення проекту законодавства в контексті сумісності
з правами людини
Ключовою правозахисною функцією парламентарів є систематичне
вивчення законопроектів щодо їхньої сумісності з правами людини. Це може
виявитися складним процесом, особливо в тому разі, якщо законодавчі
пропозиції публікують дуже швидко, внаслідок чого парламентським
правозахисним органам залишається мало часу як для розгляду наслідків
таких законів на права людини, так і для звітування парламенту про будьякі необхідні зміни. Через обмеженість часу й ресурсів парламентарів
проблемою може стати навіть кількість проектів законів.
Існує два основні способи пом’якшення таких проблем. По-перше,
парламентарі повинні вимагати від виконавчої влади докладно деталізувати
меморандум щодо прав людини для кожного запропонованого закону,
пояснюючи, чому уряд вважає, що такий закон сумісний із правами
людини, або вказуючи на будь-яку потенційну несумісність. Це питання
ми розглянемо далі в главі 3.2.
По-друге, парламентарі можуть обрати пріоритети для детального вивчення
тих законодавчих пропозицій, які вони вважають найважливішими в
контексті прав людини та верховенства права.

14. «Національні парламенти – гаранти прав людини в Європі», Док. 12636 (доповідач:
пан Христос Пургурідес, Кіпр), пункт 20.
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Законодавчий нагляд Спільного комітету з прав людини у
Сполученому Королівстві15

Застосовуючи законодавчий контроль, Спільний комітет із прав
людини, СКПЛ (Joint Committee on Human Rights, JCHR), у парламенті
Сполученого Королівства прагне досягнути такої мети:
попереджати обидві палати парламенту про випадки, коли існує
ризик ухвалення закону, що не сумісний із правами Конвенції або з
правами інших міжнародних договорів про права людини, стороною
яких є [Сполучене Королівство], а також інформувати парламент про
інші питання, що стосуються прав людини, порушені законодавством,
включно з питаннями про те, чи сприятиме законодавство просуванню
та захисту прав людини у Сполученому Королівстві, чи можливості
для такого сприяння відсутні.

У перші роки свого існування СКПЛ намагався розглядати всі
законодавчі пропозиції у світлі їхніх наслідків на права людини
та з огляду на сумісність таких законодавчих пропозицій із цими
правами. Проте у 2006 році комітет вирішив визначити пріоритети для
детального вивчення тих законодавчих пропозицій, які можуть значним
чином вплинути на права людини, з метою покращення доступності,
своєчасності та загальної значущості роботи із законодавчого нагляду.
Правові консультанти СКПЛ радять членам СКПЛ враховувати такі
міркування під час ухвалення рішення про те, які саме законодавчі
пропозиції необхідно детально розглянути та про які належить
доповідати парламенту. Потім комітет повідомляє про свої ймовірні
пріоритети законодавчої перевірки для сесії і робить запит на
отримання доказів щодо цих питань:
– Наскільки важливим є таке право?
– Наскільки серйозним є втручання?
– Наскільки сильно виправдане втручання?
– Скільки людей, можливо, постраждає від такого заходу?
– Наскільки вразливими є постраждалі люди?
– Наскільки задіяні найважливіші позитивні зобов’язання держави?

15. Спільний комітет із прав людини (2006 рік), Майбутні практики роботи комітету,
Двадцять третя доповідь сесії 2005-06, пункти 18-49.
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Члени СКПЛ враховують такі міркування під час ухвалення рішення
про те, які саме законодавчі пропозиції необхідно детально розглянути
та про які належить доповідати парламенту. Потім комітет повідомляє
про свої ймовірні пріоритети законодавчої перевірки для сесії і робить
запит на отримання доказів щодо цих питань.

Реагування на судові рішення щодо порушення прав
людини
Національні парламенти можуть і повинні притягувати уряди до
відповідальності за неналежне або часткове виконання рішень
Страсбурзького суду, скажімо, шляхом проведення дебатів і
слухань, а також через ставлення запитань у залі парламенту.
Передусім парламенти мають впливати на напрямок і пріоритет
законодавчих ініціатив та, де це доречно, виділяти кошти, необхідні
для того, аби забезпечити виконання стандартів Конвенції.
Енн Брассер, колишній президент Парламентської асамблеї Ради
Європи16

Створення законодавства з метою виконання судових
рішень щодо прав людини
У тому разі, якщо причиною порушення прав людини, встановленого
Судом, є проблемний закон, саме на парламентарів покладено незамінний
обов’язок виправити порушення в законодавстві. Такий захід є особливо
важливим тоді, коли проблема з відповідним законом здатна призвести
до численних звернень до Суду.
Франція: ухвалення законодавства для декриміналізації образи
глави держави

У зв’язку з рішенням у справі «Еон проти Франції» (Eon v. France)
(заява № 26118/10, рішення від 14 березня 2013 року), у якому було
16. Рада Європи, Генеральний директорат із прав людини та верховенства права,
«Імплементація Європейської конвенції з прав людини: наша спільна відповідальність»,
Конференція високого рівня, організована в Брюсселі (Бельгія) 26-27 березня 2015
року за бельгійського головування в Комітеті міністрів Ради Європи, вступне слово
Енн Брассер, сторінки 21-22.
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встановлено порушення права політичного активіста на свободу
вираження поглядів згідно зі статтею 10 Конвенції з огляду на його
переслідування за образу президента у вигляді тримання сатиричного
плаката, французький парламент ухвалив зміни, що декриміналізували
образу глави держави. Станом на сьогодні президент користується
таким же захистом від наклепу та дифамації, як міністри та депутати.
Проте провадження щодо образи чи наклепу може порушити тільки
відповідна особа, а не прокурор.17

Греція: ухвалення законодавчих актів із метою надати
одностатевим парам правове визнання
У грудні 2015 року грецький парламент ухвалив новий проект закону
про цивільне партнерство, який дозволяє одностатевим парам вступати
до цивільного партнерства, забезпечуючи тим самим правове визнання
та поширення певних прав для одностатевих пар, як-от права на
спадщину. Цей закон виправив ситуацію, коли одностатеві пари
опинилися поза сферою дії попереднього закону, який створив форму
зареєстрованих партнерств, але означив її як виняткову прерогативу
лише пар протилежної статі. Суд у справі «Валліанатос та інші проти
Греції» (Vallianatos and Others v. Greece) [ВП] (заяви № 29381/09 та 32684/09,
рішення Великої палати від 7 листопада 2013 року) дійшов висновку,
що така ситуація спричинила дискримінацію.18

Моніторинг реагування органів виконавчої влади на
рішення Суду
Контроль за виконавчими діями (або бездіяльністю) щодо справ, які стосуються прав людини, є основною функцією парламентів. Парламентська
асамблея, зокрема, закликає парламентарів контролювати заходи, вжиті
компетентними національними органами для реалізації рішень Суду,
ухвалених проти держави (Резолюція 1823 (2011)).

Деякі парламентські правозахисні органи запровадили систематичні
методи моніторингу реагування органів виконавчої влади на рішення
17. Див.: Документ Ради Європи, «Вплив Європейської конвенції з прав людини на держави-учасниці: обрані приклади» (примітка 3), сторінка 13 інформаційного документа ПАРЄ.
18. Там само, сторінка 17.
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Суду, які можуть передбачати вимагання доказів та звітування парламенту
про належність і своєчасність виконання таких рішень.
Уряди повинні сприяти парламентам у реалізації цієї важливої функції
з прав людини через регулярний та своєчасний обмін інформацією з
парламентом, зокрема шляхом (щонайменше) щорічного звітування органів
виконавчої влади парламенту про реакцію уряду на рішення щодо прав
людини, а також завдяки обміну планом дій та звітами про дії одночасно
з їхнім поданням до Комітету міністрів, як зазначено вище в пункті 3.2.
Моніторинг виконання судових рішень – приклад Литви19
У Литві, починаючи з 2010 року, Комітет сейму (парламент) із питань
законодавства та правоохоронних органів проводить розширені
засідання кожні півроку для обговорення виконання рішень Суду.
Такий моніторинг також здійснює Комітет із прав людини сейму, якому
представник уряду надає щорічний звіт. З 2016 року залучення сейму
до процесу виконання судових рішень було інституціоналізовано.
Голова Комітету з питань законодавства та правоохоронних органів
зареєстрував закон, що доповнює Статут сейму положеннями,
які передбачають, що однією із функцій Комітету стане нагляд за
виконанням рішень Суду.

Контроль за виконанням рішень проти Сполученого Королівства20
У межах постійного моніторингу виконання рішень Суду СКПЛ співпрацює
з іншими інституційними правозахисними органами. Прикладом може бути
зв’язок між СКПЛ та незалежним оглядачем законодавства про тероризм
(далі – незалежний оглядач) у відповідній перевірці відповіді уряду у
справі «Гіллан та Квінтон проти Сполученого Королівства» (Gillan and
Quinton v. the United Kingdom) (заява № 4158/05, від 12 січня 2010 року), яка
стосувалася використання повноважень щодо зупинки та обшуку осіб
19. Керівний комітет з прав людини (CDDH), «Керівництво з передової практики стосовно
виконання Рекомендації (2008)2 Комітету міністрів щодо ефективного внутрішнього
потенціалу для швидкого виконання рішень Європейського суду з прав людини»
(прийнято CDDH на його 87-му засіданні, 6-9 червня 2017 року), CDDH(2017)R87
Додаток I, 13 липня 2017 року, пункт 97 iv.
20. Див.: Alice Donald та Philip Leach (2016). Parliaments and the European Court of Human
Rights, Oxford, Oxford University Press, сторінки 234-35.
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без обґрунтованої підозри відповідно до закону про тероризм від 2000
року. Суд встановив, що закон містить недостатні гарантії на можливість
обмежувати широкі повноваження, надані виконавчій владі, внаслідок
чого порушується право на повагу до приватного життя відповідно до
статті 8 Конвенції. Уряд Сполученого Королівства замінив положення
про порушення новими, більш обмеженими повноваженнями; однак
СКПЛ та незалежний оглядач доповіли парламенту про такі зміни,
рекомендувавши водночас продовжити запровадження реформ,
оскільки свобода розсуду, надана посадовим особам, залишалася
надто широкою, щоб усунути ризик свавілля. У 2012 році було внесено
подальші зміни, які мали розвіяти основні занепокоєння, висловлені
СКПЛ та незалежним оглядачем.

Моніторинг судових рішень проти інших держав
Парламентська асамблея заявила, що парламентарі повинні контролювати
не тільки судові рішення проти своїх держав, а й судові рішення щодо
інших держав, для того аби визначити, чи існує така ж проблема в їхньому
власному законодавстві та політиці, і вживати заходів для її виправлення.
Водночас парламенти дотримуються того, що називають авторитетом Суду
щодо тлумачення (див. 2.1.).

На практиці парламенти, як правило, покладаються на виконавчу владу
для моніторингу та звітування про практику Суду проти інших держав,
оскільки парламентарі під тиском не мають можливості інвестувати час у
безумовно складну та трудомістку роботу. Уряди Нідерландів, Німеччини
та Швейцарії регулярно звітують своїм парламентам про судові рішення
щодо інших держав, які мають вплив на внутрішній правовий порядок
(див. главу 3.2.). Проте Парламентська асамблея, як мінімум, вимагає, щоб
парламентські органи чітко визнавали тлумачення повноважень Суду та
перевіряли належність виконавчих систем для моніторингу судових рішень
проти інших держав і звітування перед парламентом про будь-які рішення,
що є важливими в їхньому національному контексті.
Активні заходи протидії торгівлі людьми

Приклад парламентів, які змінюють свої закони у відповідь на рішення
Суду проти іншої держави, можна знайти у справах «Сіліадін проти
Франції» (Siliadin v. France) (заява № 73316/01, від 26 липня 2005 року) та «C.N. та
V. проти Франції» (C.N. and V. v. France) (заява № 67724/09, від 11 жовтня 2012
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року). У цих справах Європейський суд з прав людини визнав, що Франція
не виконала своїх позитивних зобов’язань і не надала матеріального
та ефективного захисту заявникам, які були вразливими іноземними
неповнолітніми, від примусової праці домашньою прислугою. У
відповідь на ці рішення низка парламентів держав-членів Ради Європи
(серед яких парламент Сполученого Королівства) ухвалили закони, які
посилюють захист від торгівлі людьми з метою трудової експлуатації.

Ведення переговорів, ратифікація та реалізація інших
договорів з прав людини
У більшості країн затвердження парламентом є обов’язковим для того,
щоб держава могла приєднатися або ратифікувати регіональний чи міжнародний договір із прав людини. Отже, парламенти в першу чергу беруть
участь у формуванні зобов’язань щодо прав людини, які держава зобов’язується дотримуватися. Парламентська асамблея та Міжпарламентський
союз закликали до активнішої участі національних парламентарів у переговорах щодо регіональних і міжнародних документів із прав людини,
оскільки саме вони зрештою повинні ухвалити відповідне законодавство
та забезпечити його виконання21.

Парламентарі повинні втручатися задовго до етапу ратифікації документа
й разом із представниками уряду в межах міжнародних дорадчих органів
брати участь у розробці нових інструментів. У цьому контексті парламентарі
також мають ретельно вивчити будь-яке (запропоноване) застереження
або тлумачну декларацію до міжнародної угоди й регулярно перевіряти,
чи є вона (досі) обґрунтованою22.
У межах Ради Європи члени Парламентської асамблеї беруть безпосередню
участь у формуванні суті нових документів у сфері прав людини. Комітет
міністрів регулярно запрошує Комітет із правових питань та прав людини, а
по суті –«юрисконсульта» Асамблеї, для підготовки висновків щодо проектів
21. Док. 12636 (примітка 14), пункти 31-32; Міжпарламентський союз (2016), Права людини
– Посібник для парламентарів № 26, Женева, МПС/Секретаріат Верховного комісара
з прав людини, сторінки 95-96.
22. Обмеження є застереженням щодо прийняття державою договору: держава робить
односторонню заяву під час підписання, ратифікації, прийняття, схвалення або приєднання
до договору, внаслідок чого вона прагне виключити або змінити правові наслідки
деяких положень договору в контексті їхнього застосування до цієї держави. Тлумачна
декларація, на відміну від застереження, передбачає не виключення або зміну правових
наслідків договору, а роз’яснення значення окремих положень чи всього договору.
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договорів. Комітет, таким чином, садить за стіл переговорів національних
парламентарів, тобто тих людей, на яких буде покладено завдання ухвалити
законодавство про виконання та завдання з нагляду за дотриманням державою
договору шляхом перевірки (розробки) законодавства про відповідність
стандартам, передбаченим у договорі; контролювати звітування уряду перед
органами, які здійснюють моніторинг імплементації різних інструментів; а
також виконувати рекомендації, надані цими моніторинговими органами.
Залучення парламенту до розробки та впровадження
Стамбульської конвенції
Досвід Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно
жінок і домашньому насильству («Стамбульська конвенція») є прекрасним прикладом істотної участі парламенту в розробці та просуванні
міжнародного договору. Парламентська асамблея упродовж тривалого
часу є потужним голосом, що виступає за гендерну рівність та проти
насильства за гендерною ознакою. «Мережа контактів парламентарів» зробила значний внесок у кампанію Ради Європи «Зупинити
насильство над жінками» (2006-2008 роки), у ході якої Асамблея чітко
виступила (у Резолюції 1635 та Рекомендації 1847 (2008)) за ухвалення
юридично зобов’язальних європейських стандартів стосовно насильства щодо
жінок.23 Парламентарі підвищили рівень обізнаності із цього питання,

зокрема шляхом проведення парламентських дебатів і слухань на тему
насильства щодо жінок та оприлюднення публічних заяв. Асамблея
також була представлена під час засідань Спеціального комітету з
питань запобігання та протидії насильству стосовно жінок і домашньому насильству (CAHVIO), створеного Комітетом міністрів у 2008
році; його завдання полягало в розробці Стамбульської конвенції.
Оскільки Конвенція була відкрита для підписання у 2011 році, члени
парламентської мережі «Жінки, вільні від насильства» лобіювали у
своїх відповідних парламентах підписання, ратифікацію та ефективне
виконання Стамбульської конвенції.
23. Див. також: Документ Ради Європи, «Пояснювальна доповідь до Конвенції Ради Європи
про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству»; Letizia Seminara
(2014). «Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому
насильству», T. Natoli (ред.), Scritti in memoria di Maria Rita Saulle, Неаполь, Editoriale
Scientifica, 1487-1503, сторінка 1488; і Dubravka Šimonović (2014). «Глобальні та регіональні
стандарти щодо насильства стосовно жінок: еволюція та синергія Конвенції про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо жінок та Стамбульської конвенції», Щоквартальний звіт
із прав людини, том 36 (3), сторінки 590-606, сторінка 603.
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Крім того, Стамбульська конвенція є першим і єдиним міжнародним
інструментом для встановлення участі парламенту в процедурі
моніторингу. Така участь є двосторонньою: на національному рівні
парламенти братимуть участь у моніторингу заходів, вжитих для
реалізації Конвенції; на рівні Ради Європи Парламентській асамблеї
буде запропоновано регулярно аналізувати Конвенцію.

Дослідження проблем, що пов’язані з правами людини
Парламентарі мають змогу проводити розгляд актуальних питань,
які стосуються прав людини та викликають занепокоєння в контексті
дотримання державою національних або міжнародних зобов’язань із прав
людини. Таким чином, парламентарі можуть «скласти порядок денний» із
питань прав людини у своїй державі.
Парламентарі та особливо парламентські правозахисні органи повинні
розробити методологію для вибору тем для розслідування, щоб гарантувати
проведення розслідування лише там, де існує реальна можливість зробити
істотний внесок у збирання доказів або підвищення громадської обізнаності
з цього питання, враховувати роботу інших парламентських комітетів та
органів, таких як національні правозахисні установи (НПЗУ), неурядові
організації (НУО) і міжнародні організації.

Проведення розслідувань у парламенті Сполученого Королівства

Спільний комітет із прав людини регулярно проводить розслідування,
які стосуються обраних ним тем. На додаток до консультацій із
громадянським суспільством та зацікавленими групами, вибір тем
обґрунтовується іншою діяльністю Комітету з питань законодавчого
контролю, рішеннями щодо прав людини й моніторингом договорів.
За словами колишнього головного юридичного радника комітету
Мюррея Ханта, розслідування – це «перевірки щодо оцінки того,
наскільки Сполучене Королівство дотримується своїх зобов’язань
щодо прав людини в певній політичній сфері, а також визначення того,
що необхідно зробити, аби не суперечити відповідним мінімальним
стандартам або краще виконувати будь-які позитивні зобов’язання,
які держава зобов’язана виконувати».24

24. Murray Hunt (2013). «The Joint Committee on Human Rights», автори A. Horne, G. Drewry
та D. Oliver (ред.), Parliament and the law, Oxford, Hart Publishing, сторінка 241
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Під час розслідування комітет збирає докази, слухаючи свідків і
здійснюючи візити. Усні та письмові докази публікують на веб-сайті
СКПЛ. Як приклад, у 2015-2016 роках СКПЛ провів розслідування
політики уряду щодо використання безпілотних літальних апаратів
для цілеспрямованого вбивства, оцінюючи її відповідність, зокрема,
зобов’язанням держави відповідно до міжнародного права у сфері
прав людини, включно з Конвенцією.25 Окрім інших рекомендацій,
комітет закликав уряд роз’яснити правові підстави своєї політики
використання смертоносної зброї за кордоном проти підозрюваних
терористів як засіб останньої можливості в разі задоволення окремих
умов навіть у мирних ситуаціях. Своєчасність такого розслідування
була очевидною через те, що приблизно в той же час використання
дронів для цілеспрямованого вбивства було предметом доповіді
Асамблеї (див. Резолюцію 2051 (2015) та Рекомендацію 2069 (2015)).

3.2. Як виконавчі органи влади повинні дозволити
парламентарям виконувати свої правозахисні функції?
Хоча зобов’язання з прав людини покладають на всі гілки державних
органів, саме уряди представляють державу в регіональних та міжнародних
правозахисних органах. Це означає, що уряди по суті є «охоронцями»
інформації. Отже, парламентарі повинні розробити детальні рекомендації
для виконавчих органів влади, у яких необхідно вказати, як саме виконавчі
органи збираються виконувати свої обов’язки в контексті захисту та
реалізації прав людини і що конкретно від них вимагають парламентарі
для того, аби мати змогу виконувати свою наглядову роль.

Рада Європи закликає уряди різним чином сприяти роботі парламенту у сфері
прав людини26. Головним чином така діяльність урядів стосується обов’язків
сприяти парламентському контролю за відповідністю правам людини в межах
пропонованого законодавства та регулярно звітувати перед парламентом
про виконання рішень щодо прав людини. Відтак уряди можуть залучати
парламенти до прозорого діалогу щодо імплементації рішень, відображаючи
їхню спільну відповідальність за захист і реалізацію прав людини.
25. Спільний комітет із прав людини (2016), Політика уряду щодо використання безпілотних
літальних апаратів для цілеспрямованого вбивства, Друга доповідь сесії 2015-16
26. Див.: Документ Конференції високого рівня: «Реалізація Європейської конвенції з прав
людини – наша спільна відповідальність», Брюссельська декларація, 27 березня 2015 року,
пункти B.2.a, B.2.h, B.2.f, B.2.j; Резолюція ПАРЄ 1823(2011) (примітка 4), Додаток, пункт 1.
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Сприяння парламентському контролю за законодавством
Як було зазначено в п. 3.1, основною функцією парламентів є систематичне
вивчення урядових законопроектів у контексті їхньої сумісності з правами
людини. Важливим чинником процесу законодавчого контролю є якість
інформації, яку надає уряд, оскільки така інформація повинна пояснювати,
чому уряд вважає, що проект закону не суперечить правам людини (або, у
виняткових випадках, чому він визнає, що закон може суперечити правам
людини, однак його все ж таки потрібно ухвалювати). Вважають, що якість
інформації, яку надав уряд, є «найважливішим чинником», який визначає
ефективність роботи СКПЛ із розгляду законодавчих документів27.
Тому парламенти і, зокрема, комітети з прав людини повинні прагнути
створити практику, згідно з якою органи виконавчої влади надаватимуть
детальний меморандум із прав людини щодо кожного окремого елемента
пропонованого законодавства. Така практика надає додаткову перевагу
«включенню» аспектів дотримання прав людини в органах виконавчої влади,
оскільки міністри та державні службовці усвідомлюють, що законодавчі
пропозиції повинні проходити детальну парламентську перевірку на їхню
сумісність із правами людини, і тому в таких законів у майбутньому буде
більше шансів пройти суддівську перевірку в разі оскарження28.

Звітування та обмін інформацією з парламентарями
Щорічні доповіді
Систематична звітність виконавчої влади перед парламентом зазвичай
складається з щорічної доповіді, яку готує або відповідальне міністерство
(як правило, міністерство юстиції або закордонних справ), або урядовий
уповноважений, щодо рішень Суду, які було ухвалено проти держави, та
заходів, ужитих органами виконавчої влади для реалізації таких рішень.
Певні форми звітності існують також у Бельгії, Болгарії, Хорватії, Чехії,
Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Італії, Латвії, Литві, Чорногорії,
27. Murray Hunt, «The Joint Committee on Human Rights» (примітка 24), сторінка 229.
28. Brian Chang та Graeme Ramshaw (2016). Strengthening parliamentary capacity for the
protection and realisation of human rights: synthesis report, London, Westminster Foundation
for Democracy, сторінка 16.

Що повинні робити парламентарі для того, аби виконувати свої зобов’язання ► Сторінка 39

Нідерландах, Польщі, Румунії, Словаччині, Швеції та Сполученому
Королівстві29.
Хорватія30
У 2013 році парламент звернувся до урядового уповноваженого
з проханням підготувати доповідь щодо питання представництва
Республіки Хорватія в судових справах та про виконання рішень Суду.
Парламент отримав першу доповідь у жовтні 2013 року, і, згідно з новим
положенням, урядовий уповноважений повинен щонайменше раз на
рік звітувати перед урядом та парламентом Хорватії.

Сполучене Королівство
У 2011 році уряд ініціював створення щорічної доповіді про реагування
на судові рішення щодо порушення прав людини, як того вимагав із
2008 року Спільний комітет з прав людини31. Що стосується Суду, то
доповідь містить розділи про загальний підхід Сполученого Королівства
до виконання рішень Суду та оновлень щодо виконання конкретних
рішень. У 2015 році СКПЛ рекомендував перетворити цю доповідь на
більш широкий щорічний звіт із прав людини, який надаватимуть на
розгляд парламенту та який охоплюватиме не тільки реагування на
судові рішення, що стосуються прав людини, а й звітування Сполученого
Королівства до органів моніторингу договорів ООН, а також більш
загальні події у сфері прав людини32.

29. Наглядовий комітет з прав людини (Steering Committee for Human Rights, CDDH),
«Керівництво з належної практики» (примітка 19), пункт 93; Департамент підтримки
парламентських проектів (Parliamentary Project Support Division, PPSD), Парламентська
асамблея Ради Європи, «Роль парламентів у процесі впровадження стандартів ЄСПЛ:
огляд наявних структур та механізмів – Довідковий меморандум», Док. PPSD (2016) 19,
2 листопада 2016 року, глава 2.
30. ВППП, «Роль парламентів у процесі впровадження стандартів ЄСПЛ» (примітка 29),
сторінка 8.
31. Див.: Міністерство юстиції Великобританії (2016), «Реагування на судові рішення щодо
порушення прав людини», Доповідь Спільному комітету з прав людини про реагування
уряду на рішення щодо порушення прав людини за 2014-2016 роки.
32. СКПЛ, Реагування на судові рішення щодо порушення прав людини (примітка 31),
11 березня 2015 року, пункт 6.8.
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Крім того, було б дуже добре, коли б щорічні звіти згадували ті рішення проти
інших держав, які мають наслідки для закону або політики в національному
контексті, як це відбувається в Чеській Республіці, Німеччині та Нідерландах.

Німеччина

Міністерство юстиції Німеччини з 2004 року щорічно звітує про рішення
Суду як Комітету з прав людини та гуманітарної допомоги, так і Комітету
з правових питань та захисту прав споживачів33. Спочатку в доповіді
висвітлювали постанови та рішення проти Німеччини.

З 2007 року в доповіді висвітлюють виконання судових рішень. З 2010
року також було підготовлено окрему щорічну доповідь, що знайомить
із тими рішеннями щодо інших держав, які мають потенційні наслідки
для Німеччини34. Офіційної парламентської процедури для реагування
на ці доповіді не існує. Парламентські комітети можуть внести їх до
порядку денного для обговорення (хоча це не робиться постійно),
також вони можуть викликати представників уряду для того, щоб
поставити їм запитання.

Нідерланди
У Нідерландах урядову доповідь про рішення проти держави як
процедуру було запроваджено в 1996 році на прохання палати
представників Нідерландів. З 2006 року доповідь містила інформацію
про виконання рішень, а з 2009 року вона охоплювала інформацію
про судові рішення щодо інших країн, які мають безпосередній вплив
на законодавство або політику Нідерландів. Починаючи з 2010 року,
у доповіді було викладено оновлення щодо аргументованих Судом
рішень про неприйнятність у справах, що стосувалися країни. З 2013
року доповідь стала ширшою та почала охоплювати всі міжнародні
процедури з прав людини щодо Нідерландів, включно з Європейським

33. Див.: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (без дати), «Bericht über die
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und die Umsetzung seiner
Urteile in Verfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2016».
34. Див.: Christoph Grabenwarter, Anna Katharina Struth та Markus Vašek (без дати), «Bericht
über die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Verfahren
gegen andere Staaten als Deutschland im Jahr 2016».
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комітетом соціальних прав та договірними органами Організації
Об’єднаних Націй35.

Щорічні доповіді можуть виходити надто рідко для того, щоб дозволити
парламенту впливати на реагування щодо виконання рішення в «реальному
часі»; однак такі механізми звітності мають декілька істотних переваг:
► Регулярне звітування виконавчої влади формує публічну інформацію
про реакцію держави на рішення, що стосуються прав людини; така
інформація стає джерелом не лише для парламенту, а й для інших
представників соціуму, таких як національні правозахисні установи
(НПЗУ) та громадянське суспільство.
► Механізми звітування можуть спонукати уряди систематизувати
координацію у виконавчій гілці влади, підвищуючи тим самим
ефективність процесу виконання рішень. Такий процес здатен також
висвітлити проблеми, які виникають, скажімо, тоді, коли урядовий
уповноважений не має «політичного статусу», необхідного для впливу
або отримання інформації від міністерств.
► Очікування перевірки може саме собою мобілізувати виконавчі
органи влади до дій із метою попередження парламентської або
загальної громадської критики.
► У середньотерміновій та довготерміновій перспективі регулярне
звітування виконавчих органів влади може мати сприятливий ефект,
зумовлений нормалізацією процесу виконання та запобіганням його
надмірній політизації.
Через ці причини, а також відповідно до закликів Парламентської асамблеї,
національні парламенти повинні вимагати від органів виконавчої влади
такого регулярного звітування, якого наразі не здійснюють.

Спільне використання планів дій та звітів про заходи
Плани дій та звіти про заходи були запроваджені Комітетом міністрів
у 2004 році та стали частиною процесу нагляду з 2009 року. Згідно зі
стандартними та посиленими процедурами нагляду Комітету міністрів36, у
разі ухвалення рішення проти держави така держава зобов’язана подавати
35. Див.: Документ Міністерства закордонних справ (Відділ міжнародного права) (2017),
звіт за 2016 рік: Internationale Mensenrechtenprocedures.
36. Комітет міністрів, здійснюючи нагляд за виконанням рішень Суду, застосовує «подвійну
процедуру» з огляду на свої пріоритети, див. https://goo.gl/fG4fgk.
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план дій або звіт не пізніше, ніж через шість місяців із дати, коли рішення
стане остаточним37.

Брюссельська декларація описує плани дій та звіти як ключові інструменти
в діалозі між Комітетом міністрів і державами, що також може сприяти
посиленню діалогу з іншими зацікавленими сторонами, у тому числі з
національними парламентами. Після подання до Комітету міністрів планів
дій та звітів такі матеріали стають публічними документами, доступ до яких
можна отримати в базі даних HUDOC-EXEC. Окрім того, ці плани дій та звіти
потрібно розглядати як робочі документи, які, можливо, потребуватимуть
перегляду або оновлення під час імплементації. У відповідних випадках
плани дій та звіти повинні стосуватися будь-якої участі парламенту у
виконанні рішення, щоб гарантувати, що Комітет міністрів обізнаний із
парламентським виміром.
Досі не є звичайною практикою надсилання виконавчими органами
влади планів або звітів до парламенту одночасно з поданням до Комітету
міністрів для того, щоб працівники парламенту могли переглянути їх і
вибірково звернути увагу членів парламенту на плани дій або звіти, які
заслуговують на більшу увагу. Дуже рідко таке трапляється у Франції та
в Сполученому Королівстві38. Цю практику варто заохочувати, оскільки
регулярний парламентський аналіз планів дій та звітів не лише сприятиме
своєчасному моніторингу виконавчих дій, але також може мати додаткову
перевагу в контексті підвищення спроможності керівників підвищувати
якість та своєчасність планів дій і звітів про заходи із самого початку.

Короткий виклад, переклад і розповсюдження рішень та
інших ключових документів
Брюссельська декларація закликає уряди сприяти доступності судових рішень,
планів дій та звітів, а також постанов і рішень Комітету міністрів шляхом:
►

підтримки публікації та розповсюдження таких матеріалів серед
зацікавлених сторін (зокрема органів виконавчої влади, парламентів

37. Рішення стає остаточним через три місяці після того, як його було ухвалено палатою
Суду із сімох суддів, окрім випадків, коли справу передали до Великої палати, рішення
якої автоматично стають остаточними. Велика палата, до складу якої входять 17 суддів,
розглядає справи, які стосуються серйозного питання, що впливає на тлумачення або
застосування Конвенції чи має загальне значення.
38. Наглядовий комітет з прав людини (Steering Committee for Human Rights, CDDH),
«Керівництво з належної практики» (примітка 19), пункт 99.
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►

та судів, а також, де це доречно, НПЗУ та представників громадянського
суспільства), із метою залучення цих сторін до процесу виконання
рішень; і
перекладу або узагальнення відповідних документів, у тому числі
судових рішень, за необхідності.

Крім того, публікація та розповсюдження судових рішень здебільшого є
вимогою заходів загального характеру, на які вказує Суд.
Повага до тлумачення повноважень Суду (див. 2.1) також передбачає,
що уряди повинні вибірково робити короткі витяги та/або перекладати
судові рішення проти інших держав, які мають наслідки для їхніх власних
правових порядків.

Парламентам належить здійснювати ретельну перевірку для гарантування
того, що виконавчі органи діяли відповідно до таких вимог.

Розповсюдження рішень Суду

Деякі національні системи також передбачають, яким чином варто
розповсюджувати рішення Суду; скажімо, в Україні існує законодавча
вимога, за якою урядовий уповноважений має пропонувати скорочені
витяги судових рішень проти України для публікації у двох офіційних
газетах, а також надавати повні переклади рішень Уповноваженому
Верховної Ради з прав людини, державним органам та іншим особам,
яких таке рішення стосується безпосередньо. Кілька держав роблять
(переклади рішень або) рішення Суду доступними в Інтернеті, зокрема
на сайті урядового уповноваженого або відповідного міністерства, у
суддівському Інтранеті або на сайті вищого суду (судів). Бельгія, Чеська
Республіка та Іспанія створили онлайн-бази даних із пошуковою
системою, що дозволяє проводити цільові дослідження у сфері судової
практики39. Низку судових рішень перекладено на неофіційні мови,
вони доступні у базі даних HUDOC40.

39. Наглядовий комітет з прав людини (Steering Committee for Human Rights, CDDH),
«Керівництво з належної практики» (примітка 19), пункт 105. База даних Чехії доступна
за адресою: https://goo.gl/a3UUiA.
40. Веб-сайт Суду містить низку покликань на зовнішні фонди перекладів судової
практикивідповідно до Конвенції.
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3.3. Спільна відповідальність за
права людини як реальність
Як зазначено в главі 1, відповідальність за захист і реалізацію прав людини
покладають на всі гілки держави – виконавчу, законодавчу і судову. Держави
створили різні способи надання правової або інституційної форми цим
обов’язкам для того, щоб забезпечити, що різні органи визнаватимуть такі
обов’язки та матимуть змогу їх дотримуватися, а також аби гарантувати, що
структури та процеси реалізації прав людини не можна буде оскаржувати
чи послаблювати.

Закріплення правозахисної ролі парламентарів у
законодавстві
Парламенти можуть сприяти впровадженню стандартів прав людини
шляхом ухвалення законодавства, яке закріплює повноваження й обов’
язки органів всіх гілок влади в державі (виконавчої, законодавчої та
судової), покладаючи на них відповідальність за забезпечення виконання
рішень Суду. Це законодавство також може визначати, як саме належить
застосовувати регіональні та міжнародні конвенції з прав людини в межах
національного порядку. Таке законодавство існує в Італії, «Колишній
Югославській Республіці Македонія», Румунії та Україні41.

Окреме існування законодавчої бази не обов’язково гарантує безперебійне
виконання рішень, що стосуються питань щодо прав людини. Ані
Парламентська асамблея, ані Комітет міністрів не визнали пріоритетним
завданням рекомендувати державам запровадити законодавство, яке б
визначало, яким чином належить виконувати рішення, вважаючи, що це
не є ані необхідною, ані достатньою умовою для посилення виконання
рішень за відсутності справжнього політичного зобов’язання42.
Водночас формальне регулювання процесу впровадження може створити
низку переваг. Наприклад, таке формальне регулювання може:
►

закріпити роль парламенту в процесі виконання рішень, зокрема
шляхом забезпечення своєчасного та систематичного звітування

41. Див. ВППП, «Роль парламентів у процесі впровадження стандартів ЄСПЛ» (примітка 29),
сторінки 10-11.
42. Для прикладу, у пункті 10.2 Резолюції 1787(2011) міститься рекомендація, відповідно
до якої парламенти повинні створювати «ефективні національні механізми» для
виконання рішень Суду «на законодавчому або іншому рівні».
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►

►

►

парламенту про виконання рішень з боку органів виконавчої влади
(див. 3.2);
встановлювати часові межі, упродовж яких рішення належить
виконувати;
забезпечити, щоб урядовий уповноважений мав необхідні
повноваження для отримання відповідної інформації; підтримував
зв’язок із відповідальними посадовими особами на національному
рівні для прийняття рішень щодо заходів, необхідних для виконання
рішення Суду; і вживав необхідних заходів для прискорення процесу
виконання рішень, як того вимагає Рекомендація Комітету міністрів
CM/Rec(2008)2; і
подбати про те, аби національних процесів, скерованих на
забезпечення відповідності Конвенції, не зміг би оскаржити чи
послабити жоден орган влади.

Закон про виконання рішень у «Колишній Югославській Республіці
Македонія»

Закон про виконання рішень Суду ухвалив парламент «Колишньої
Югославської Республіки Македонія» у 2009 році (у 2014 році до нього
було внесено зміни)43. Відповідно до закону, створено міжвідомчу
комісію, яка збирається щонайменше раз на три місяці. До складу такої
комісії входять високопосадовці міністерств юстиції, внутрішніх справ,
закордонних справ та фінансів. Окрім президентів апеляційних судів
у Скоп’є та трьох інших містах, серед членів за посадою (ex officio) є
представники голів ради суддів, Верховного суду, Конституційного Суду
та Вищого адміністративного суду, Ради прокурорів, уповноваженого
з прав людини, а також урядового уповноваженого.
Комісія здійснює аналіз рішень Суду, рекомендує здійснення заходів
індивідуального та/або загального характеру задля усунення порушень,
пропонує законодавчі зміни й контролює виконання рішень Суду відповідно
до різних термінів, встановлених законом про виконання рішень. Комісія
щорічно доповідає Постійному комітету із питань розслідування щодо
громадянських свобод і прав – одному з двох парламентських комітетів
із повноваженнями щодо прав людини.

43. Закон про виконання рішень Європейського суду з прав людини, № 07–2328/1,
21 травня 2009 року.
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Інноваційна модель для координації реалізації прав
людини
Перспективним нововведенням є створення спеціальної групи (що об’єднує
кілька інституцій та окремих осіб, включно з парламентаріями), на яку
покладено завдання забезпечити ефективне й повноцінне виконання
рішень Суду. Можуть бути створені робочі групи для координації виконання
конкретних рішень, які вимагають дій від декількох органів.
Існує декілька потенційних переваг такого механізму:
►

Описана модель відображає спільне зобов’язання всіх гілок влади
щодо виконання рішень Суду і сприяє підвищенню рівня обізнаності
всіх відповідальних національних зацікавлених сторін із цими
зобов’язаннями.

►

На практичному рівні багатостороннє обговорення здатне сприяти
ефективній координації та колективній «загальності» процесу
впровадження. Така практика, своєю чергою, може допомогти
визначити та подолати перешкоди, скажімо, коли йдеться про установи,
які або не бажають, або не можуть вжити необхідних заходів; окрім
того, описаний механізм здатний спростити розробку здійсненної
та стабільної правової й політичної реформи. Це особливо важливо
в тих випадках, коли ми маємо справу зі складними рішеннями Суду,
які вимагають поєднання законодавчих, адміністративних та/або
судових заходів і судових рішень, що залишаються невиконаними
упродовж тривалого періоду й потребують вирішення.

►

Такий багатосторонній форум надає можливість формування
корисного контакту з Департаментом Ради Європи з питань
виконання судових рішень, коли його представники відвідують
державу з метою контролю за виконанням рішень, що дозволяє їм
зрозуміти позицію всіх відповідних зацікавлених сторін.

►

Цей форум також забезпечує ефективний спосіб отримання доказів
та рекомендацій від НПЗУ, громадянського суспільства, науковців і
правників. Така ситуація дозволяє гарантувати, що установи, обов’язок
яких полягає у виконанні рішення, будуть поінформовані щодо тих груп,
чиї права в конкретному випадку перебувають під загрозою.

►

Крім того, вона надає можливість громадянському суспільству вносити
творчі правові та політичні рішення у процес виконання ухвал.
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►

Спеціалізована робоча група, яка регулярно об’єднує органи
державної влади разом, може мати превентивний ефект, оскільки
вона здатна допомогти забезпечити правильне застосування Конвенції
у повсякденній практиці цих органів, а відтак сприяти неухильному
впровадженню прав Конвенції в національному законодавстві та
практиці.

Для того, щоб вдалося досягнути позитивних результатів, самого лишень
створення робочої групи буде недостатньо. Важливо, щоб група регулярно
проводила зустрічі, участь у яких постійно би брали високопоставлені
та досвідчені делегати; контакти між установами, що відбуваються між
проведенням зустрічей, повинні бути корисними; крім того, організацію
також необхідно налагодити на високому рівні: зокрема, за результатами
зустрічі потрібно ухвалювати чіткі заходи для виконання, які згодом
належить перевіряти протягом сталих проміжків часу.

Комітет експертів у Чеській Республіці

У 2015 році Урядовий уповноважений Чехії створив Комітет експертів
із питань виконання рішень Європейського суду з прав людини
(Kolegium expertů k výkonu rozsudků ESLP). Це консультативний орган,
що складається зі старших координаторів всіх відповідних інституцій –
міністерств, парламенту, Конституційного Суду, Верховного суду, Вищого
адміністративного суду, Генеральної прокуратури, уповноваженого
з прав людини, Асоціації адвокатів Чехії, наукових кіл та НУО. Роль
комітету полягає в тому, щоб обговорювати й рекомендувати можливі
(загальні) заходи з метою виконання рішень Суду, ухвалених проти
Чехії. Комітет також вибірково обговорює рішення проти інших держав,
якщо така ж за суттю проблема існує і в правовому порядку Чехії.
У цій главі розглянуто різні правозахисні функції, які можуть мати всі
парламентарі, щоб забезпечити ефективний захист і реалізацію прав
людини. Парламенти вирішили розробити різні інституційні структури,
які допоможуть гарантувати систематичне виконання цих функцій, і в
наступній главі йдеться саме про такі інституційні моделі.
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Глава 4

Як парламентарі повинні
самоорганізуватися
для виконання своїх
правозахисних
зобов’язань?

Y

який спосіб національні парламенти зможуть якнайкраще обстоювати
й зміцнювати цінності прав людини, демократії та верховенства права
– цінності, які поділяють парламенти всього континенту і які втілені
в Європейській конвенції з прав людини? Парламентська асамблея Ради
Європи закликала парламенти створити належні національні структури,
які б дозволили їм виконувати свої обов’язки щодо захисту і реалізації
прав людини та підтримувати верховенство права за допомогою своїх
основних функцій представництва, законодавства та контролю. Проте на
практиці велика кількість парламентів Ради Європи станом на сьогодні не
створила жодних структур або процесів для забезпечення дотримання
стандартів Конвенції та рішень Європейського суду з прав людини. Інші
парламенти мають механізми, які ще перебувають на стадії розробки і чия
ефективність ускладнюється через брак знань, ресурсів або політичної волі.
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Там, де можна спостерігати певний рівень парламентського контролю за
дотриманням прав людини, ухвалені інституційні заходи доцільно розділити
на три основні моделі. Вони можуть бути класифіковані таким чином:
►

спеціалізована модель, у якій існує єдиний постійний комітет із
повноваженнями, що в основному або виключно стосуються прав
людини;

►

наскрізна модель, у якій жоден комітет не має повноважень,
що охоплюють питання прав людини, замість цього такі права
розглядають комітети в тому разі, коли такі питання виникають у
межах їхніх відповідних повноважень; і

►

гібридна модель, у якій існує більш ніж один комітет, сфера
зацікавлень якого чітко пов’язана із питаннями прав людини, та/
або спеціалізований підкомітет із прав людини, який створюють у
межах інноваційної системи.

Перелічені категорії не мають бути жорсткими; скажімо, існування
спеціалізованого комітету не перешкоджає розгляду питань із прав людини
іншими комітетами і не повинно виключати їх. Пропонована типологія
радше охоплює коло таких моделей, які розробили парламенти, від єдиного
координаційного комітету до частково або цілком децентралізованого
підходу.

Перед тим, як представити в цій главі різні моделі (4.1.) і способи, завдяки
яким всі парламентарі можуть стати гарантами прав людини (4.2), важливо
зробити деякі загальні зауваження:
►

ПАРЄ утримувалася від визначення єдиної інституційної моделі
парламентської роботи з прав людини і замість цього ухвалила
гнучкий підхід, який дозволятиме забезпечити відповідність створених
структур конкретному національному контексту.

►

«Основні принципи парламентського нагляду за міжнародними стандартами
у сфері прав людини», документ Асамблеї (додано до Резолюції 1823(2011))
чітко визначає «спеціальні комітети з прав людини або відповідні
аналогічні структури»44, закликаючи водночас парламенти «створювати

44. Якщо точніше, то Верховний комісар ООН з прав людини рекомендує, щоб «у парламенті
були створені відповідні комітети або схожі органи на постійній основі, які б брали
участь у моніторингу та оцінці рівня виконання внутрішніх рекомендацій, особливо
тих, що стосуються законодавчої реформи»; див.: Navanethem Pillay (2012), Strengthening
the United Nations human rights treaty body system. Доповідь Верховного комісара ООН
з прав людини, червень 2012 року, сторінка 85.
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та/або посилювати структури, які б дозволили включити й суворо
контролювати їхні міжнародні зобов’язання у сфері прав людини».
Дійсно, створення спеціальних комітетів саме собою може виявитися
недостатнім для забезпечення ефективності парламентських механізмів
захисту прав людини.

4.1. Різні шляхи організації парламентської
правозахисної роботи
Модель спеціалізованого комітету
Серед створених деякими країнами-членами Ради Європи структур,
які мають на меті гарантувати «подальші дії та моніторинг міжнародних
зобов’язань у сфері прав людини і, зокрема, зобов’язань, що випливають
із Конвенції»45, є спеціалізовані комітети з прав людини. Повноваження
такого спеціалізованого комітету (або підкомітету) можуть чітко охоплювати (або комітет тлумачить такі повноваження як такі, що охоплюють)
конкретні функції, як-от перевірка законодавства на відповідність національним, регіональним або міжнародним зобов’язанням, а також нагляд
за виконанням судових рішень. Однак не всі це роблять, і тому існування
спеціалізованого комітету не обов’язково означає, що такі функції здійснюють систематично.
Держави, які застосовують спеціалізовану модель: Албанія, Фінляндія,
Греція, Угорщина, Латвія, Чорногорія та Сполучене Королівство.

Спільний комітет із прав людини у Сполученому Королівстві
Спільний комітет із прав людини уособлює модель спеціалізованого
комітету з прав людини. Він почав працювати в 2001 році; до його
складу входить 12 членів, яких обирає більшістю голосів Палата
громад, а призначає – Палата лордів. До складу СКПЛ, як правило,
входить два-три спеціалізованих радники з правозахисним досвідом,
які допомагають іншим членам. Формальні повноваження комітету
надзвичайно широкі – вони охоплюють «питання, що стосуються прав
людини» в Сполученому Королівстві, за винятком окремих випадків46.

45. Резолюція 2178 (2017), «Виконання рішень Європейського суду з прав людини», пункт
10.1, та Док. 14340 (доповідач: пан П’єр-Ів Ле Борн), 12 червня 2017 року.
46. Див. веб-сайт СКПЛ за покликанням: goo.gl/3js6mB.
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Комітет достатньо широко розтлумачив власний мандат. Поміж інших
заходів, на нього покладено такі завдання:
– перевіряє урядові закони (і, де це можливо, проекти законів)
щодо їхньої сумісності з правами людини і пропонує зміни до
проектів законів, щоб усунути будь-яку несумісність, визначену в
доповідях. Законодавчому (або передзаконодавчому) контролю
СКПЛ допомагає «меморандум із прав людини», підготовлений
відповідним урядовим відомством, із уточненням відповідності
проекту закону Конвенції та іншим міжнародним зобов’язанням
із прав людини (див. 3.1.);
– проводить перевірку відповідей органів виконавчої влади на
рішення Суду проти держави відповідно до критеріїв, встановлених
СКПЛ; скажімо, відповідно до вимоги про те, що уряд повинен
надати детальні плани щодо відповіді протягом чотирьох місяців і
ухвалити остаточне рішення стосовно того, яким чином несумісність
усуватимуть, упродовж шести місяців;
– проводить тематичні розслідування, які стосуються питань, що
викликають занепокоєння у світлі прав людини, шукаючи докази
серед широкого кола груп та осіб зі відповідним досвідом й
інтересами; і
– вибірково контролює дотримання Сполученим Королівством своїх
міжнародних зобов’язань із прав людини згідно з договорами ООН
із прав людини.
Чинна практика виявляє низку потенційних переваг спеціалізованої моделі:
► Спеціалізована модель, ймовірно, буде кращою для парламентів,
які вперше формують нагляд за дотриманням прав людини, або в
державах, де виконання судових рішень і перевірка законодавства
на сумісність із правами людини погано координується на рівні
виконавчої влади.
► Формування спеціального комітету з прав людини сигналізує про
те, що парламент визнає свої зобов’язання з прав людини і має
намір діяти відповідно до таких зобов’язань.
► Такий комітет відіграє вирішальну роль в інформуванні парламентських дебатів щодо прав людини. Він, зокрема, консультує парламент
про зобов’язання й межі прав людини, які стосуються будь-якого
питання, що стоїть перед парламентом, а також вимагає від органів
виконавчої влади обґрунтування своїх дій або бездіяльності в питаннях, що стосуються прав людини та верховенства права.
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►

►

►

►

Комітет із прав людини, незалежний від органів виконавчої влади, із
часом може розбудовувати серед своїх членів і персоналу як системні
механізми контролю, так і досвід у сфері прав людини. Як стверджує
колишній доповідач Парламентської асамблеї Христос Пургурідес,
спеціалізована модель має «явні переваги», оскільки вона «об’єднує
повноваження й забезпечує напрямок»47.
Спеціальний правозахисний орган у парламенті створює контактний
орган у межах виконавчої влади, а також орган, який може виконувати
спеціалізовані функції, як-от перевірки планів дій та звітів про заходи
«у реальному часі», а також розгляд доповідей органів виконавчої
влади про судові рішення та стан їхнього виконання (див. 3.2.).
Додатковою перевагою створення центрального органу з прав людини
в парламенті є можливість розвивати розуміння Суду, Комітету міністрів,
Парламентської асамблеї та, можливо, інших органів Ради Європи, таких
як Комісар з прав людини, а також створювати незалежні контакти з
цими органами.
Навіть більше – спеціалізований комітет ймовірніше залучатиме й
утримуватиме висококваліфікованих професійних консультантів
із правових та правозахисних питань, які є основою ефективної
парламентської правозахисної діяльності (див. 4.2).

Комітет із питань конституційного права у Фінляндії
Основною функцією Комітету з конституційного права у Фінляндії
є оприлюднення заяв щодо законопроектів (або інших питань),
скерованих до нього на розгляд задля встановлення їхньої
конституційності та впливу на міжнародні документи з прав людини,
включно з Конвенцією. Після подання законодавчої пропозиції Комітет
висловлює думку відповідних державних службовців та експертів із
питань зовнішнього конституційного права на закритому офіційному
засіданні, перш ніж ухвалити обґрунтовану думку або доповідь. Якщо
виявлено несумісність, комітет пояснює, які положення він вважає
несумісними з Конституцією або Конвенцією.

Оскільки висновки комітету стосуються конституційності, їх розглядають
як офіційно обов’язкові для парламенту. Комітет часто покликається на

47. Док. 12636 (примітка 14), пункт 30.
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рішення Суду48. Міністерство закордонних справ надсилає всі рішення
Суду проти Фінляндії до секретаріату комітету з питань інформації; таких
рішень не розповсюджують, окрім тих випадків, коли цього вимагають.
Уповноважений парламенту з прав людини подає до парламенту
щорічну доповідь, яка містить короткий розділ про справи в Суді
проти Фінляндії. Доповідь розглядає Комітет із питань конституційного
права; однак комітет ніколи не висловлював своєї позиції щодо цього
(загалом технічного) розділу доповіді.

Наскрізна модель
Якщо в країні не існує спеціалізованого комітету з прав людини, питання
щодо прав людини повинні вирішувати різні парламентські комітети,
оскільки права людини стосуються їхніх відповідних повноважень; часто це
можуть бути комітети з більш широкими повноваженнями, які охоплюють
питання правосуддя, правові та/або конституційні питання.
Також часто використовують термін «мейнстримінг»; цей термін означає,
що нагляд за дотриманням прав людини на практиці є частиною діяльності
всіх комітетів. Проте найчастіше ситуація є інакшою – особливо коли
йдеться про парламенти держав-членів Ради Європи, які мають наскрізну
структуру комітету. У цьому сенсі в багатьох парламентах мейнстримінг
можна розуміти радше як прагнення, а не опис реальної практики.

Потенційні переваги наскрізного або мейнстримінгового підходу полягають
у тому, що він зменшує ризик того, що контроль за дотриманням прав
людини з боку єдиного спеціалізованого органу може стати причиною
«ізольованості» досвіду та залучення прав людини в парламенті й
перешкодити інтеграції прав людини і пов’язаних із ними питань щодо
верховенства права в контексті діяльності інших комітетів. Існує обмеження
щодо того, чого здатний досягнути єдиний комітет (часто із порівняно
невеликою кількістю членів), а мейнстримінг допоможе гарантувати, що
права людини не будуть не враховані або проігноровані парламентарями,
які не є членами спеціалізованого комітету.
Парламенти Естонії, Ісландії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії та
Швейцарії запровадили наскрізний підхід.

48. Див.: ВППП, «Роль парламентів у процесі впровадження стандартів ЄСПЛ» (примітка 29),
сторінка 3 (з додатковими покликаннями).
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Нідерланди

У Нідерландах жоден парламентський комітет не має чіткої компетенції
щодо вивчення законодавства стосовно сумісності з Конвенцією або
здійснення нагляду за виконанням рішень Суду. Крім того, у парламенті
також не існує спеціалізованого департаменту з прав людини. Однак
у кожній палаті парламенту (палата представників Нідерландів і сенат
Нідерландів) є постійний комітет юстиції та юридична служба, які
роблять акцент на перевірці законодавства на відповідність Конвенції.
Запропоноване урядом законодавство супроводжується пояснювальним
меморандумом, який визначає будь-які питання відповідності Конвенції
або іншим міжнародним стандартам у сфері прав людини. Крім того,
кожен законопроект, перш ніж його подадуть до парламенту, повинен
пройти через Державну раду Нідерландів (конституційно створений
дорадчий орган при уряді) для ухвалення висновку стосовно питань,
що стосуються дотримання прав людини, на які, своєю чергою, уряд
надає відповіді. Цей матеріал є інформацією для подальшого розгляду
законодавства відповідним парламентським комітетом. Парламентарі
також можуть звертатися за порадою до державної ради чи державних
службовців зі складу міністерства юстиції, які проходять навчання у
сфері прав людини. Уряд також щорічно доповідає парламенту про
виконання рішень (див. 3.2.).

Очевидний ризик, пов’язаний із наскрізним підходом до нагляду за дотриманням прав людини, полягає в тому, що він може стати евфемізмом для
спорадичного (або фактично неіснуючого) контролю, де «відповідальність
кожного є нічиєю відповідальністю».

Модель гібридного комітету
Гібридні моделі поєднують елементи як спеціалізованого, так і наскрізного
підходу. У таких випадках повноваження щодо питань прав людини має
більше ніж один парламентський комітет або підкомітет, який може
передбачати або не передбачати конкретні функції, як-от моніторинг
виконання рішень Суду.
Приклади моделей гібридних комітетів можна знайти в парламентах
Вірменії, Кіпру, Грузії, Німеччини, Італії та Литви.
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Німеччина

Два комітети Бундестагу (нижня палата), які в першу чергу займаються
питаннями прав людини, – це комітет із прав людини та гуманітарної
допомоги, а також комітет із правових питань і захисту прав споживачів.
Комітет із питань петицій може також розглядати питання прав
людини під час огляду індивідуальних скарг, що стосуються впливу
законодавства на суспільство.
Комітет із правових питань та захисту прав споживачів керує усіма
питаннями, що стосуються міністерства юстиції. Комітет із прав
людини та гуманітарної допомоги дуже рідко є головним комітетом
щодо певного питання, оскільки він не підпорядковується якомусь
конкретному міністерству. Натомість він обговорює питання прав
людини загалом (стосуються як міжнародної площини, так і Німеччини
окремо). Жоден із комітетів не має чіткого повноваження розглядати
виконання рішень Суду; їхня участь (або участь інших парламентських
комітетів) залежатиме від конкретного питання права або політики,
якого стосуватиметься те або інше рішення. Незалежні консультації
експертів парламентарям надає відділ досліджень у парламенті, у
тому числі коли йдеться про питання міжнародного права у сфері
прав людини.

Якщо для виконання рішення необхідне нове чи переглянуте
законодавство, питання розглядатиметься комітетом із правових
питань та захисту прав споживачів. За цих обставин комітет зазвичай
закликає представників міністерства юстиції взяти участь у засіданні,
щоб пояснити, чому, на їхню думку, це необхідно і чому законопроект
вважають достатнім для виконання рішення Суду. Міністерство юстиції
щорічно доповідає парламенту про рішення Суду та стан їхнього
виконання (див. 3.2).

Варіант гібридної моделі полягає в тому, що у випадку створення постійного
комітету із більш широкими повноваженням у його межах формується
спеціалізований підкомітет із повноваженнями у сфері прав людини.
Підкомітети Палати депутатів Чеської Республіки
Комітет із питань конституційних і правових питань Палати депутатів
(нижня палата) парламенту Чехії створив підкомітет із законодавчих
ініціатив уповноваженого з прав людини та Європейського суду з прав
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людини49. Крім того, у комітеті з петицій створено підкомітет із прав
людини. Підкомітети фактично є робочими групами своїх вищих комітетів
і проводять зустрічі у закритому режимі. Підкомітет із законодавчих
ініціатив Уповноваженого з прав людини та Європейського суду з
прав людини обговорює щорічну доповідь, підготовлену урядовим
уповноваженим про рішення, ухвалені проти Чеської Республіки, а також
про стан їхнього виконання. Комітет із конституційних і правових питань
та комітет із петицій відіграють провідну роль у перевірці відповідності
урядових та неурядових законопроектів міжнародним договорам із
прав людини, включно з Конвенцією.

4.2. Підтримка всіх парламентарів на шляху
їхнього становлення як гарантів прав людини
У главі вище було продемонстровано, що кожна модель має свої переваги
й недоліки. Ба більше, стало очевидним, що важливо не зосереджуватися
лише на структурах. Комітети, які носять назву, пов’язану з «правами
людини», скажімо, можуть створити ілюзію діяльності, де її фактично не
існує. Ефективність таких структур радше залежить від таких чинників
як політична відданість і наявність експертних правових та політичних
консультацій, а також підтримки секретаріату. У цій главі буде розглянуто, як
кожна з тих моделей парламентської роботи з прав людини, які визначено
вище, може бути ефективною.

Забезпечення того, щоб усі парламентарі знали про
порушення прав людини
Необхідна умова ефективного залучення парламенту до діяльності,
пов’язаної із правами людини, полягає в тому, що парламентарі повинні
знати про те, коли йдеться про права людини. Таким чином, поглиблення
знань і досвіду парламентарів є ключовою засадою формування культури
прав людини в парламенті, у якій питання прав людини переміщуються з
периферії до центру парламентських дебатів.
Такої ситуації вдасться досягнути в тому разі, якщо передусім подбати
про те, аби про доповіді комітету з прав людини або про іншу складову
49. Уповноважений із прав людини, відомий також як громадський захисник прав, поміж
іншим, виступає ще й посередником між заявниками та державними органами і сприяє
забезпеченню права на рівне ставлення та захист від дискримінації.
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національного механізму з прав людини сповістили інших парламентарів
ще напередодні будь-якого процесу, який передбачатиме дебати про
права людини.
Інший спосіб вимагає розробки таких механізмів, за яких голову парламенту
(або особу, яка має аналогічні функції) завжди заздалегідь інформуватимуть
про те, що парламентське слухання передбачатиме обов’язок парламенту
захищати й реалізовувати права людини, аби спікер парламенту (чи
особа, яка має аналогічні функції) бачив, що таке зобов’язання виконують
– скажімо, шляхом забезпечення того, щоб законодавчу пропозицію, що
має наслідки для прав людини, розглянули найбільш відповідні комітети50.

Гарантування доступу всіх парламентарів до незалежних
консультацій із питань прав людини
Парламентська асамблея неодноразово підкреслювала важливість
розвитку в національних парламентах постійного органу з професійними
працівниками, здатними надавати незалежні й експертні консультації з
питань прав людини та верховенства права, як-от у Резолюції 1823 (2011),
окрім того, цю важливість відображено у власній діяльності з нарощування
потенціалу працівників парламенту51.
Доступ до політично нейтральних порад допомагає забезпечити
незалежність (і появу незалежності) як самих комітетів із прав людини,
так і парламенту загалом. Така перевага набагато менш ймовірна тоді,
коли консультанти перебувають на тимчасових призначеннях як окремих
парламентарів, так і груп політичних партій, або коли їх відряджають
урядові органи чи неурядові організації (НУО).
Розвиток органу професійного персоналу парламенту також гарантує
безперервність між парламентами й забезпечує формування «інституційної
пам’яті» як стосовно основних питань, так і методів роботи. Доступно
пропонуючи правовий та політичний досвід, консультанти можуть
підтримати парламентарів шляхом (поміж іншими заходами) вивчення
законодавства та моніторингу реагування в контексті виконання постанов
і рішень Суду щодо прав людини в такий спосіб, що враховує характер
зобов’язання держави та повний перелік варіантів, які відповідають правам
людини й доступні парламенту.
50. Chang та Ramshaw (примітка 28), сторінка 8.
51. ПАРЄ, Відділ парламентської підтримки проектів (ВППП), Проекти у співпраці з
Комітетом із правових питань та прав людини (без дати).
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Коротше кажучи, надзвичайно важливо, щоб парламентські радники
були політично незалежними, їхня кількість була достатньою, вони були
забезпечені ресурсами та мали широкі можливості для розвитку власного
потенціалу стосовно знань і розуміння прав людини та верховенства права.
Крім того, центральна роль консультативної функції означає потребу
подбати про те, аби досвід у сфері прав людини не обмежувався рамками
роботи одного комітету в парламенті, а натомість став, наскільки це
можливо, основною частиною всього спектру парламентської діяльності.
Той же принцип мейнстримінгу застосовується до професійних дослідницьких
та інформаційних служб у парламенті, які є цінним доповненням до роботи
правових радників. Парламентська служба досліджень повинна включати у
свої брифінги питання, що стосуються прав людини та верховенства права,
а також має активно надавати оновлену інформацію парламентарям про
значні події у сфері прав людини, очікуючи на ймовірне долучення питань
прав людини до порядку денного парламентській діяльності.

Три висновки для організації парламентської правозахисної роботи

Хоча Парламентська асамблея відмовилася призначити план
інституціоналізації парламентської роботи з прав людини, можна
зробити три загальні висновки.
По-перше, спеціалізовані (під-)комітети з прав людини, де вони
мають відповідну компетенцію, повноваження та членство, є цінним
інструментом для зміцнення спроможності парламентів захищати
і реалізовувати права людини на національному рівні, особливо в
державах, які мають мало досвіду в практичному вирішенні питань,
що стосуються прав людини, або не мають його взагалі.
По-друге, незважаючи на ці потенційні вигоди, такі структури не будуть
ефективними самі собою, якщо вони не будуть підкріплені політичними
зобов’язаннями їхніх членів і парламенту в цілому.

По-третє, для того, щоб усі парламентарі набули більшого досвіду з
питань прав людини і взяли на себе спільну відповідальність за посилення захисту прав людини, спеціалізацію та наскрізний підхід не варто
розглядати як взаємовиключні варіанти; скоріше, спеціалізований
комітет із прав людини повинен бути «двигуном» мейнстримінгу52.
52. Як стверджував Мюррей Хант, колишній головний юрисконсульт СКПЛ. Див.: Donald
та Leach (примітка 20), сторінка 80.

Як парламентарі повинні самоорганізуватися для виконання своїх
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Таким чином, важливо забезпечити інтеграцію розгляду прав людини
та суміжних питань верховенства права у всьому спектрі функцій і
діяльності парламенту, включно з комітетами та правовими й дослідницькими службами.
У цій главі розглянуто інституційні та законодавчі заходи, яких парламенти
можуть вжити для того, аби забезпечити дотримання обов’язків держави у сфері
прав людини, а також осмислено важливість підтримки парламентарів шляхом
надання незалежних правових і політичних консультацій. У пропонованій
главі ми обговоримо, як працюють на практиці парламентські правозахисні
структури, а також розглянемо принципи, на які спирається їхня робота.
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Глава 5

Як парламентарі
роблять ефективною
роботу правозахисних
структур?

Я

кщо прийнято рішення про створення парламентського комітету
з прав людини53, яким чином він має бути офіційно створений та
як він повинен провадити свою щоденну роботу? У цій главі такі
питання розглядають у контексті статусу та компетенції комітету з прав
людини (5.1.); членства (5.2.); повноважень (5.3.); практики роботи (5.4.);
та відносин з іншими гілками держави й організаціями на внутрішньому,

53. У цій главі термін «комітет із прав людини» використовується для позначення
спеціалізованого комітету з прав людини або будь-якого комітету, до меж якого
безпосередньо входять питання, що стосуються прав людини (у межах гібридної
моделі, описаної в 4.1.).
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регіональному та міжнародному рівнях (5.5.). Окрім того, варто розглянути
питання про ту підготовку та технічну допомогу з питань прав людини,
які було надано парламентарям (5.6), і про те, як парламентські органи з
прав людини можуть оцінювати свою ефективність (5.7).

Міркування, викладені в цій главі, ґрунтуються на наявних джерелах
інформації та рекомендаціях для парламентарів, оприлюднених
Парламентською асамблеєю Ради Європи54 та Міжпарламентським союзом
(МПС)55, а також на документі «Проект принципів та керівних рекомендацій
щодо захисту й реалізації верховенства права і прав людини» (далі –
Проект принципів та керівних рекомендацій), який розробив колишній
головний радник із питань права Спільного комітету з прав людини у
парламенті Сполученого Королівства Мюррей Хант56; цей документ було
схвалено ООН57.

5.1. Статус і сфера компетенції
У документі «Основні принципи парламентського нагляду за міжнародними
стандартами у сфері прав людини», що є додатком до Резолюції 1823(2011),
Парламентська асамблея обстоює думку про те, що парламентські комітети
з прав людини повинні мати повноваження, які чітко визначені й зафіксовані
в законодавстві. Крім того, у Проекті принципів і керівних рекомендацій
міститься рекомендація створити комітет із прав людини, формуванням
якого має опікуватися парламент, а не органи виконавчої влади. До того ж
54. Див., зокрема, Резолюцію 1823 (2011) (примітка 4); ВППП, «Роль парламентів у
процесі впровадження стандартів ЄСПЛ» (примітка 29).
55. МПС/ООН, Права людини – Посібник для парламентарів № 26 (примітка 21).
56. Повний текст див. у документі: «Парламенти та Європейський суд з прав людини»,
доповідь на конференції, що відбулася в Сенаті у Варшаві, 12 травня 2015 року,
Додаток: Проект принципів та керівних рекомендацій щодо захисту та реалізації
верховенства права й прав людини, сторінки 25-34. Див. також: Chang та Ramshaw
(примітка 28), які використовують Проект принципів та керівних рекомендацій як
основу для практичного інструменту оцінки спроможності парламенту в контексті
забезпечення захисту та реалізації прав людини в шести країнах: Грузія, «Колишня
Югославська Республіка Македонія», Сербія, Туніс, Уганда та Україна.
57. Див.: Генеральна Асамблея ООН, «Посилення дій Організації Об’єднаних Націй у
сфері прав людини шляхом сприяння міжнародному співробітництву та важливості
невибірковості, неупередженості та об’єктивності: доповідь Генерального секретаря»,
Док. A/72/351, 21 серпня 2017 року, пункт 36: «Генеральний секретар заохочує більш
активну участь парламентарів у функціонуванні міжнародних механізмів захисту прав
людини, у тому числі шляхом розробки переліку принципів та керівних рекомендацій,
які допомагатимуть їм і скеровуватимуть їх».
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такий комітет повинен мати постійний статус. Ці гарантії незалежності та
автономії важливі у контексті намагань подбати про те, аби парламентські
правозахисні механізми не були ослаблені або дестабілізовані між різними
органами влади, а також з огляду на потребу гарантувати, що парламентарі
зможуть діяти, не зазнаючи політичного тиску, та висловлювати ідеї, не
побоюючись репресій58.

Повноваження комітету з прав людини, а саме завдання чи сфери діяльності,
які офіційно покладені на нього, повинні бути достатньо широкими, щоб
відображати обов’язок парламенту захищати й реалізувати права людини
у відповідній державі, а також враховувати всі відповідні стандарти у сфері
прав людини в національному та міжнародному праві.

Бажано, щоб повноваження обмежувалися правами людини в
національному контексті. Там, де це стосується таких сфер обов’язків,
як зовнішні справи, важливо уникнути ризику того, що парламентарі
зосереджуватимуть свою увагу виключно чи насамперед на ситуації
з правами людини в інших державах, приділяючи недостатньо уваги
внутрішнім правам людини.

5.2. Членство
У Проекті принципів і керівних рекомендацій пропонують подбати про
те, аби процедура призначення комітету з прав людини була прозорою та
забезпечувала довіру суспільства, а також гарантувала її незалежність як від
уряду, так і від недержавних органів. Зокрема, відповідно до рекомендацій,
найкращою була би така практика, за якою склад комітету визначали б
таким чином, аби виключити можливість представництва більшості від
уряду і забезпечити, щоб члени уряду не мали права бути членами комітету.
Повинен існувати механізм, за яким члени комітету були б зобов’язані
повідомляти про потенційні конфлікти інтересів.

До того ж рекомендується, щоб членство в комітеті було максимально
доступним для політичних партій у парламенті і відображало принципи
плюралізму та гендерного балансу. Найкращою є ситуація, коли голову
комітету обирають члени парламенту, а такий голова є досвідченим
парламентарем, який зарекомендував себе як незалежна та віддана
правам людини особа.
58. Док. 12636 (примітка 14), пункт 22.
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Ці формальні гарантії незалежності та плюралізму особливо важливі в тих
парламентах, які не мають усталеної традиції використовувати комітети
для того, щоб зробити уряд відповідальним за певні речі. Враховуючи те,
що права людини часто захищають представників меншин (які можуть бути
маргіналізовані або непопулярні), правила, що регулюють спеціалізовані
комітети з прав людини, повинні передбачати надійні гарантії проти
надмірної політизації. Необхідно, наприклад, розглянути питання про
те, чи варто наполягати на тому, що посаду голови може обіймати тільки
представник опозиції. Якщо у двопалатних парламентах ухвалюють
рішення про створення спеціалізованого комітету з прав людини, потрібно
розглянути можливість створення спільного комітету обох палат, щоб
максимально збільшити потенціал як для детального вивчення законів,
так і для політичного впливу на цей процес.

5.3. Повноваження
Комітет із прав людини повинен мати достатньо широкі повноваження,
які б дозволяли йому ефективно виконувати свої функції, включно з
повноваженнями вимагати інформацію про порушення прав людини.
Парламентська асамблея рекомендує, аби комітети з прав людини мали:
►

повноваження викликати осіб на засідання з метою змусити свідків
бути присутніми, а також вимагати від уряду59 подання документів,
які стосуються повноважень комітету, і

►

повноваження ініціювати законодавчі пропозиції та зміни до законів60.

59. Резолюція 1823 (2011) (примітка 4), Додаток, пункт 1. Водночас Асамблея, схвалюючи
«Глобальні принципи щодо державної безпеки і право на інформацію» (Принципи
Тшване, ухвалені 12 червня 2013 року), визнала, що має бути досягнуто відповідного
балансу між законними проблемами національної безпеки та правом громадськості
на доступ до інформації, якою володіють органи влади. ПАРЄ підкреслила, що «як
загальне правило, уся інформація, що утримується державною владою, має бути
у вільному доступі», і «як гарантія проти надмірно широких виключень, доступ до
інформації треба надати навіть у випадках, які зазвичай підлягають під легітимне
виключення, тоді коли громадський інтерес в інформації переважує інтерес влади
до зберігання цієї таємниці», у тому числі, коли така інформація «здійснює важливий
внесок у триваюче громадське обговорення». Резолюція ПАРЄ 1954 (2013), «Національна
безпека і доступ до інформації», пункти 9.1, 9.5 та 9.5.1.
60. Резолюція 1823 (2011) (примітка 4), Додаток, пункт 1.
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У Проекті принципів і керівних рекомендацій також міститься рекомендація
про те, що комітет повинен мати право:
►

ініціювати розслідування на власний розсуд; проводити слухання,
заслуховуючи усні свідчення;

►

проводити візити, у тому числі закордонні; отримувати доступ до
місць тримання під вартою без попередження61; звітувати перед
парламентом; і

►

надавати рекомендації уряду.

5.4. Робочі практики
Підтримка сучасного веб-сайту
Ключова вимога прозорості полягає в тому, що комітет із прав людини
повинен підтримувати сучасний веб-сайт, на якому всі відповідні матеріали
викладено у вільному доступі. Серед таких документів можуть бути:
►

доповіді комітету парламенту та будь-яка відповіді реакція уряду
на ці доповіді;

►

надані письмові докази, стенограми та/або записи усних свідчень
(за винятком чітко визначених винятків щодо розкриття певної
конфіденційної інформації, як це може вимагатися, наприклад, в
інтересах захисту свідків);

►

окреме листування з міністрами, державними службовцями та іншими
зовнішніми органами;

►

прес-релізи; і

►

будь-які документи, що стосуються компетенції та практики роботи
комітету.

61. Парламентські комітети з прав людини повинні знати про невтручання в ході
відвідування місць позбавлення волі і забезпечувати таке невтручання в тому
разі, коли ці місця відвідують інші органи, як-от НПЗУ, НУО, органи національного
превентивного механізму (НПМ) згідно з Факультативним протоколом до Конвенції
ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують
гідність, видів поводження або покарання (ФПКПК), а також Європейський комітет
із питань запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню або покаранню (КЗК). Див.: ПАРЄ та Асоціації з попередження катувань
(АПК) (2013). Відвідування центрів тримання іммігрантів під вартою – Посібник для
парламентарів, Страсбург, Видавництво Ради Європи, сторінки 18-19.
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Публікація методів роботи та програма пріоритетної
діяльності
Прозорість також вимагає, щоб комітет із прав людини, згідно з
рекомендаціями Проекту принципів та керівних рекомендацій, публікував
опис своєї робочої практики та постійно переглядав її. Зокрема він повинен
оприлюднити питання, які пропонує визначити у своїй робочій програмі як
пріоритетні – скажімо, стосовно законодавчого контролю або тематичних
розслідувань, – і пояснити механізм, за допомогою якого ці пріоритети було
встановлено. Така практика є важливою як для поглиблення розуміння
серед членів парламенту та широкого загалу й довіри до роботи комітету,
так і для постійної фіксації роботи комітету, яка залишатиметься, незважаючи
на те, чи працюватимуть і надалі окремі члени комітету й персонал.

Звітність перед парламентом
Окрім того, рекомендується, щоб комітет регулярно звітував про
парламентську діяльність і – принаймні щорічно – про свою діяльність та
виконання власних функцій. Окрім того, варто використати всі можливості
для подальшого виконання попередніх доповідей або рекомендацій
Комітету, щоб відстежити, чи відповідала виконавча влада на них своєчасно
та належним чином.

Як комітет ухвалює рішення
У Проекті принципів та керівних рекомендацій пропонують, аби комітет
намагався досягти консенсусу щодо питань, про які він повідомляє,
настільки, наскільки це можливо зробити. Цей принцип відображає
той факт, що члени комітетів можуть мати різні політичні та філософські
уявлення у сфері прав людини, і тому вони повинні обговорювати такі
розбіжності під час визначення загальних пріоритетів комітету та у відповідь на конкретні законодавчі пропозиції чи рішення міжнародних
правозахисних органів.
Там, де консенсусу досягти не вдається, дуже важливо, аби члени комітету
прагнули подолати партійні чи ідеологічні міркування, зосередившись на
тезах, які чітко виправдані з точки зору принципу. Їхня відповідальність
полягає в недопущенні неповаги до стандартів прав людини, яких держава
зобов’язалася дотримуватися, та сприянні виконанню цих обов’язків.
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5.5. Розвиток зовнішніх відносин
Як визнала Парламентська асамблея (у Додатку до Резолюції 1823 (2011)),
комітет із прав людини не може ефективно працювати, якщо його ізольовано
від решти органів. Швидше за все, його вплив і ефективність залежать від
членів і працівників парламенту, які розробляють та підтримують ефективні
робочі взаємини з низкою ключових співрозмовників як на національному,
так і на міжнародному рівні. Лише завдяки таким взаєминам комітет може
отримувати та передавати інформацію, збагачувати й поширювати своє
власне розуміння прав людини, а також виконувати спільні обов’язки
щодо захисту та підтримки прав людини.

Ключовими є стосунки з виконавчою владою. Дуже важливо, щоб
урядові міністри та посадові особи отримували детальні рекомендації
від парламенту про те, що вони повинні зробити, аби парламентарі
могли виконувати свої обов’язки щодо захисту й реалізації прав людини.
Відносини між парламентом і виконавчою владою розглянуто більш
детально у главі 3.2.

Проект принципів і керівних рекомендацій також стосується взаємин
парламенту з національними судами, які регулюються важливим
принципом поділу влади. Інколи трапляється, що парламент потребує
авторитетної думки суддів для того, щоб сприяти перевірці законів або
політик, які впливають на здійснення судової функції або верховенства
права в більш широкому розумінні. Крім того, якщо суд, згідно з Проектом
принципів і керівних рекомендацій, хоче врахувати те, яке парламент
здійснив розгляд питання щодо прав людини, стосовно якого суд має
ухвалити рішення, парламенти повинні сприяти такому судовому розгляду.
Наприклад, як пояснюється в пункті 6.3., Європейський суд з прав людини,
можливо, побажає встановити, чи сумлінно парламент враховував наслідки
законодавства, що стосуються прав людини, коли такий Суд ухвалюватиме
рішення про обґрунтованість будь-якого подальшого оскарження цього
законодавства.
Як наголосила Парламентська асамблея62, іншим важливим питанням для
парламенту є підтримка національних правозахисних установ (НПЗУ).
Під час встановлення ефективної співпраці з НПЗУ парламент та його
комітет із прав людини повинні керуватися Белградськими принципами
62. Док. 12636 (примітка 14), пункти 41-42.
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відносин між національними правозахисними установами і парламентами63.
Вони висвітлюють роль парламенту у створенні НПЗУ та забезпечення
його функціонування, незалежності та підзвітності; співробітництво між
парламентом та НПЗУ щодо законодавства, міжнародних механізмів із
прав людини, освіти, підготовки та підвищення обізнаності щодо прав
людини; і моніторинг реагування виконавчих органів влади на постанови
та рішення, ухвалені національними й міжнародними органами.
Парламенти можуть також мати можливість розвивати робочі відносини
з іншими складовими національного правозахисного «механізму»,
як-от із громадськими захисниками або уповноваженими з прав людини,
комісарами з прав окремих груп та незалежними оглядачами. Такі
відносини важливі для забезпечення узгодженості та координації між усіма
установами, які займаються питаннями захисту й реалізації прав людини.
Комітет із прав людини також ідеально підходить для розвитку безпосередніх відносин із регіональними та міжнародними правозахисними
установами, включно з Радою Європи (детальніше це питання обговорено
в главі 6.2.).
Комітет із прав людини і парламент загалом повинні бути тісно пов’язані
із зацікавленими сторонами громадянського суспільства та створювати
їм постійні можливості для надання доказів, а відтак інформувати їх
про перевірку політики й законодавства. Під таким суспільством мають
на увазі групи, які можуть репрезентувати досвід конкретних груп або
окремих осіб, а також допомагати парламентарям заслуховувати свідчення
безпосередньо від осіб, чиї права можуть бути порушені законодавством
і політикою, відповідно до принципу інклюзивності.
Заслуховування доказів осіб, чиї права є предметом розгляду
Коли Спільний комітет із прав людини у парламенті Сполученого
Королівства проводив розслідування прав людини дорослих зі
зниженою здатністю до навчання, він хотів почути свідчення не тільки
фахівців і представників груп громадянського суспільства, а й власне
таких осіб64. Задля досягнення інклюзивності СКПЛ:

63. Белградські принципи щодо відносин між національними правозахисними установами
та парламентами, Белград, Сербія, 22-23 лютого 2012 року.
64. Спільний комітет із прав людини (2008), Жити як інші люди? Права людини дорослих
з обмеженими здатностями до навчання, Сьома доповідь сесії за 2007-08 роки.
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– оприлюднив спрощену версію65 повідомлення для преси,
запрошуючи осіб зі зниженою здатністю до навчання розповісти
комітету про свій досвід;
– продовжив звичайний тримісячний термін для реагування на
прохання надати докази для полегшення участі осіб зі зниженою
здатністю до навчання;
– розпочав розслідування, отримавши рекомендації від Британського
інституту осіб зі зниженою здатністю до навчання про те, як зробити
сеанси усного заслуховування більш доступними для свідків зі
зниженою здатністю до навчання;
– провів у низці різноманітних освітніх та житлових установ зустрічі
з дорослими особами зі зниженою здатністю до навчання, у т.ч. із
дорослими зі складними та глибокими проблемами в навчанні,
разом із їхніми сім’ями й людьми, що їх підтримували.

Матеріали, які надали члени суспільства, включно з людьми зі
зниженою здатністю до навчання та їхніми сім’ями, а також особами,
які здійснюють за ними догляд, і фахівцями, що працюють у сфері
обмежених можливостей до навчання, були опубліковані як частина
окремого переліку доказів. Аудіозапис та спрощену форму скороченого
витягу доповіді про запит СКПЛ опубліковано на веб-сайті Комітету..

Необхідно також підтримувати тісний контакт із науковими установами,
у т.ч. з правозахисними інституціями, а також із правниками та їхніми
представницькими органами. Рекомендується, щоб комітет із прав людини
розвивав контакти з медіа та був особливо пильним щодо важливості
вільних і незалежних медіа для захисту прав людини в умовах демократії.

65. Спрощена версія – це спосіб зробити інформацію доступною, використовуючи для
полегшення тексту, зокрема, легкі слова, короткі речення та зображення.
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5.6. Навчання та технічна допомога
Парламентська асамблея рекомендує парламентам, на додаток до
періодичної підготовки, проводити або організовувати початковий тренінг
із прав людини та верховенства права для всіх нових членів і персоналу
(див. Резолюцію 1823(2011), Додаток).

Права людини можуть бути достатньо захищені лише там, де їхнє
існування та сфера діяльності відомі та зрозумілі парламентарям
та їхньому допоміжному персоналу. Оскільки парламентарі
формують суспільну думку, а їхній особистий приклад має вплив
на суспільство, розвиток парламентської культури прав людини
для ефективної інтеграції проблем прав людини в усі аспекти
парламентської роботи є надзвичайно важливим.

Христос Пургурідес, колишній доповідач ПАРЄ з питань виконання
рішень Європейського суду з прав людини66
Тренінг повинен бути розроблений таким чином, щоб дозволити
парламентарям визначити, коли в процесі їхньої діяльності виникають
питання, що стосуються прав людини та верховенства права, а також
зрозуміти суть та обсяг їхніх правозахисних зобов’язань. Окрім того, мета
такого тренінгу полягає в підвищенні взаєморозуміння між парламентарями
та в покращенні взаємодії з регіональними й міжнародними правозахисними
механізмами (щодо Ради Європи, див. пункти 6.2 та 6.3 щодо ПАРЄ та Суду
відповідно).
Парламенти можуть потребувати доступу до технічної підтримки, яку
пропонують регіональні та міжнародні організації з метою допомогти таким
інституціям в розбудові їхньої спроможності захищати та реалізовувати
права людини. Як пояснено в п. 6.2, таку допомогу надає Парламентська
асамблея через Відділ підтримки парламентських проектів Асамблеї.

66. Док. 12636 (примітка 14), пункт 43.
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5.7. Оцінка ефективності роботи
комітету з прав людини
У Проекті принципів і керівних рекомендацій міститься рекомендація
про те, щоб комітети з прав людини розробили методологію оцінки
ефективності захисту прав людини. Така мета заслуговує на підтримку,
але досягти її на практиці нелегко.

Один із викликів полягає в тому, що парламенти та комітети з прав людини
не працюють ізольовано або не контролюють усіх аспектів своєї роботи;
скажімо, вони можуть залежати від неурядових організацій та НПЗУ, коли
потрібно привернути увагу до проблем, що стосуються прав людини, а
також від органів виконавчої влади – для того, щоб запровадити заходи, що
стосуються прав людини, або надати необхідну інформацію, яка дозволить
парламенту виконувати свою наглядову роль (див. главу 3.2.). Крім того,
вони повинні працювати в межах доступних ресурсів на членство в комітеті,
консультантів та інших працівників.

Ще однією проблемою є те, що надмірний парламентський вплив є тонким
і невимірним. Дійсно, вплив парламентської роботи схожий на айсберг із
видимою верхівкою та великою схованою основою67.

На вершині айсберга помітними є такі наслідки, як:
►

зміни до законодавства або політики, що безпосередньо обумовлені
рекомендаціями парламенту;

►

безпосередній вплив на виконання судових постанов чи рішень
щодо прав людини; наприклад, шляхом забезпечення перегляду
планів дій або змін до законодавства; і

►

забезпечення змін у виконавчій системі впровадження, включно з
механізмами та термінами подання й обміну інформації з парламентом.

В основі айсберга – менш прості кількісні наслідки, які можуть, скажімо, бути
результатом неформальної та нефіксованої діяльності, яка відбувається в
коридорах, а не в приміщеннях комітетів чи палат парламенту. Приклади
впливу, які важко виміряти, включають збирання та синтез доказів із питань
прав людини; «висвітлення» питань, якими в іншому випадку можна було
б знехтувати; покращення якості прийняття державних рішень шляхом
67. Philippa Webb та Kirsten Roberts (2014). Effective parliamentary oversight of human rights – A
framework for designing and determining effectiveness, King’s College London, сторінка 4.
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нагляду та підзвітності68 – іншими словами, вплив на поведінку уряду
в очікуванні парламентського контролю. Цей тип наслідків охоплює
превентивний вплив на парламентський нагляд за дотриманням прав
людини, який може бути одним із найважливіших, але й таким, який
найбільш важко виявити.
З огляду на ці виклики, як комітет із прав людини може прагнути оцінити
свою ефективність? Встановлення загальних цілей здатне допомогти
визначити орієнтири успіху в будь-якій оцінці в подальшому69. У парламентів
та комітетів із прав людини можуть бути різні цілі, проте вони повинні
бути узгоджені в національному контексті. Було запропоновано, що цілі
парламентської роботи з прав людини можуть охоплювати:
►

підвищення видимості питань щодо прав людини в діяльності
парламенту, уряду і в очах суспільства;

►

посилення відповідальності за незаконну діяльність у сфері
прав людини шляхом створення іншого місця для обговорення
й моніторингу питань, пов’язаних із правами людини, із метою
використання парламентських інструментів для впливу на право,
політику та громадську думку;

►

поліпшення координації політики у сфері прав людини в межах
парламенту, уряду та громадянського суспільства шляхом створення
центру для взаємодії між тими, хто займається питаннями у сфері
прав людини;

►

визначення можливостей для конкретизації норм, щодо яких
держава взяла на себе зобов’язання в національному законодавстві
або політиці відповідно до принципу субсидіарності; і

►

надавати певну демократичну легітимність нормам прав людини,
вимагаючи від парламентарів залученості до реалізації практичного
значення цих норм у контексті суті права та політики70.

68. Meg Russell та Meghan Benton (2011). Selective influence: the policy impact of House of
Commons Select Committees, The Constitution Unit, University College London, сторінка 8.
69. Webb та Roberts (примітка 67), сторінки 7-8.
70. Там само, сторінка 7.
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Якщо парламент вирішить оцінити свою ефективність у досягненні цілей,
варто також звернути увагу на процес оцінки. Довіри до цього процесу
має бути більше, якщо:
► його реалізує зовнішній консультант, який зарекомендував себе як
незалежна особа з досвідом
► процес має чіткі завдання та методологію;
► процес надає можливості для участі або представництва різних сторін,
враховуючи досвід груп, чиї права особливо вразливі до зловживань;
► процес завершується оприлюдненням результатів і будь-якими
рекомендаціями або подальшими заходами.

Перегляд (і адаптація) робочих методів
Після приблизно п’яти років роботи Спільний комітет із прав людини
вирішив оцінити ефективність своєї робочої практики71. Внаслідок
перевірки СКПЛ змінив декілька своїх методів роботи. Наприклад, він
вирішив зосередити увагу на найважливіших питаннях прав людини,
порушених законодавчими пропозиціями, і створити більш короткі й
зосереджені доповіді з аналізу законодавства, аби підвищити власну
спроможність своєчасно сповіщати про них парламент (див. главу 3.1.).
Використовуючи ресурси, що стали можливі завдяки цьому більш
вибірковому підходу, комітет вирішив розширити інші сфери своєї
роботи, включаючи:
– контроль за виконанням рішень Суду;
– вивчення договорів про права людини, укладених Сполученим
Королівством, до їхньої ратифікації, якщо вони порушують важливі
питання, про які варто поінформувати парламент;
– проведення розслідувань із питань, що стосуються прав людини
та є важливими для держави, до того ж пріоритет надають тим
суб’єктам, щодо яких СКПЛ може зробити важливий і корисний
внесок у парламентські та громадські обговорення (див. 3.1.).

71. Спільний комітет із прав людини (2006 рік), Майбутні практики роботи комітету,
Двадцять третя доповідь сесії 2005-06, сторінки 3-4.
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У цьому розділі розглянуто основні функції та практику роботи ефективного парламентського правозахисного органу. Основними принципами,
які є фундаментом створення та функціонування комітету з прав людини,
є незалежність, політичний плюралізм, гендерний баланс, прозорість та
інклюзивність. Якщо парламентарі повинні стати ефективними гарантами
прав людини, важливо також, щоб вони користувалися можливостями
для навчання та дотримувалися своїх цілей і методів роботи. Так само
винятково важливою є та міра, якою парламентські правозахисні органи
пов’язані з іншими національними зацікавленими сторонами, що займаються захистом та реалізацією прав людини. Необхідно, окрім усього,
встановити зв’язки з органами Ради Європи в Страсбурзі, як це зазначено
в наступному розділі.
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Глава 6

Як парламентарі
можуть тісніше
співпрацювати з
Радою Європи?

H

aціональні парламенти та Рада Європи є серйозними союзниками в
їхньому спільному прагненні захищати та реалізовувати права людини,
оскільки це – складова їхньої відданості цінностям демократії, прав
людини та верховенства права. Розробляючи механізми для тлумачення,
застосування та моніторингу прав людини у своєму національному контексті,
парламентарі сприяють розвитку спільного розуміння стандартів прав
людини на всьому європейському континенті. Якщо дотримуватися цих
умов, парламентська діяльність із прав людини стане для парламентарів
прекрасною можливістю формувати порядок денний у Страсбурзі.

► Сторінка 75

У цьому розділі розглянуто особливу роль делегатів Парламентської
асамблеї Ради Європи (6.1.), а також усілякі способи посилення контактів
усіх парламентарів із різними інституціями Ради Європи (6.2.). Подальшим
стимулом для парламентарів залучати теми стосовно прав людини у свої
обговорення є можливість «заробити» повагу з боку Європейського суду з
прав людини, оскільки можлива й протилежна ситуація, за якої закони, які
парламентарі ухвалять у подальшому, будуть оскаржені в Страсбурзі (6.3).

Асамблея залишається в першу чергу людською мережею
відданих парламентарів і чиновників, мотивацією яких є захист
гуманних цінностей.
Войцех Савицький, Генеральний секретар Парламентської асамблеї72
6.1. Особлива роль і відповідальність
делегатів Парламентської асамблеї
Особлива відповідальність за впровадження європейських стандартів у
сфері прав людини у власних країнах покладається на тих парламентарів,
які також є членами парламентської делегації своєї країни в Парламентській
асамблеї Ради Європи73 та які можуть виступати як особи, що підтримують
і примножують діяльність інших парламентарів.
Члени Асамблеї висловлюють свою позицію (та позицію своїх виборців) у
Страсбурзі, зокрема, шляхом оприлюднення доповідей; сприяння пленарним
обговоренням; участі у засіданнях комітетів; надання пропозицій щодо
резолюцій або рекомендацій Асамблеї; участі у виборах Асамблеєю; участі
в місіях зі спостереження за виборами; та ініціювання запитань до Комітету
міністрів. У своїй роботі вони повинні прийняти принципи і цінності, на
яких ґрунтується Рада Європи, й бути відданими їхньому просуванню74.
72. Рада Європи, «Посібник для членів, Парламентська асамблея Ради Європи» (примітка 2),
сторінка 5.
73. Щоб дізнатися, хто є представниками вашого парламенту, зайдіть на веб-сайт Асамблеї
за адресою: www.assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp.
74. Див. ПАРЄ, «Регламент Асамблеї», Резолюція 1202(1999), прийнята 4 листопада 1999
року, з останніми змінами відповідно до Резолюцій 2169 та 2182 (2017); а також Рада
Європи, «Посібник для членів Парламентської асамблеї Ради Європи» (примітка 2). У
випадку серйозних порушень Асамблея може звільнити членів, які обіймають виборні
посади в ПАРЄ (а саме президента і віце-президентів, голів комітетів і віце-голів);
Правила 54 і 55 Регламенту Асамблеї.
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Водночас Асамблея неодноразово підкреслювала, що делегати ПАРЄ мають
особливе зобов’язання сприяти ефективному виконанню міжнародних
норм із прав людини.

Через це подвійний мандат членів Асамблеї (як власне членів
Асамблеї, так і їхніх національних парламентів) має особливе
значення для підвищення обізнаності своїх колег щодо питань
прав людини. Я вважаю, що обов’язок усіх наc – сприяти такому
процесу на всіх можливих рівнях. Тут на нас покладено особливу
відповідальність.
Христос Пургурідес, колишній доповідач ПАРЄ з питань виконання
рішень Європейського суду з прав людини75
Оскільки Асамблея складається з делегатів із усіх 47 держав-членів, її
досягнення зрештою є досягненнями національних парламентарів, які на
посадах членів ПАРЄ говорять і діють від імені 800 мільйонів європейців.
Члени Парламентської асамблеї мають ідеальні обставини для виконання
подвійного мандата, яким вони володіють унаслідок приналежності як
до ПАРЄ, так і до свого національного парламенту; скажімо, вони мають
змогу ініціювати розмову про питання прав людини та щодо діяльності
ПАРЄ, а також сприяти розумінню й застосуванню стандартів Конвенції
на національному рівні.

Я підкреслюю необхідність того, щоб ця Асамблея, яка складається
з представників національних парламентарів, брала участь у
такій сфері. Ми повинні надати розвиток цій дискусії (особливо в
тих країнах, де таке питання не обговорюють), щоб гарантувати,
що як уряди, так і суди відіграватимуть свою роль у виконанні
рішень Європейського суду з прав людини. [...] Ми повинні вести
цю боротьбу в наших національних парламентах, щоб забезпечити
необхідний нагляд за виконанням нашими країнами цих рішень.
Це наш обов’язок і наша відповідальність.
П’єр-Ів Ле Борнь, колишній доповідач ПАРЄ з питань виконання
рішень Європейського суду з прав людини76
75. Док. 12636 (примітка 14), пункт 45.
76. ПАРЄ, «Регулярна сесія 2017 року (третя частина), стенограма, двадцять шосте засідання,
четвер, 29 червня 2017 року о 15.30», Док. AS (2017) CR 26.

Як парламентарі можуть тісніше співпрацювати з Радою Європи? ► Сторінка 77

На практиці подвійна роль делегатів Асамблеї відіграла важливу роль у
створенні уніфікованих загальноєвропейських стандартів прав людини:
Члени ПАРЄ, які брали участь у розробці нових договорів Ради Європи з
прав людини (багато з таких документів є інноваційними інструментами,
що стосуються, скажімо, торгівлі людськими органами77 або захисту дітей
від сексуального насильства78), використовували свої тісні зв’язки зі
Страсбургом, наполягаючи на ухваленні законодавства про впровадження
таких документів у власних парламентах. Така практика допомагає
забезпечити швидку ратифікацію та очолити реформи на національному
рівні задля того, щоб громадяни своїх країн могли ефективно користуватися
правами й свободами, викладеними в Європейській конвенції з прав
людини та інших документах Ради Європи.

Консультації між урядовими уповноваженими та делегацією ПАРЄ
Деякі держави-члени Ради Європи розробили практики для сприяння
діалогу між парламентом і координатором виконання рішень Суду (як
правило, це урядовий уповноважений та/або його секретаріат); такий
діалог може набувати форми регулярних або спеціальних зустрічей,
що стосуються виконання рішень Суду. Наприклад, швейцарська
делегація ПАРЄ проводить щоквартальні консультації з національним
урядовим уповноваженим із метою обговорення проблемних питань,
що стосуються скарг, які розглядаються в Суді, ухвалених судових
рішень, а також справ, для виконання яких важливо мати політичну
підтримку або (у разі потреби) проект закону.

Рада Європи, Наглядовий комітет із прав людини (Steering Committee
for Human Rights, CDDH)79

Активна робота членів ПАРЄ з правами людини «у себе вдома» має
вирішальне значення для посилення субсидіарності та забезпечення

77. Конвенція Ради Європи проти торгівлі людськими органами (прийнята 25 березня
2015 року, набула чинності 1 березня 2018 року), CETS № 216.
78. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального
насильства (прийнята 25 жовтня 2007 року, набула чинності 1 липня 2010 року),
CETS № 201.
79. Наглядовий комітет із прав людини (Steering Committee for Human Rights, CDDH),
«Керівництво з належної практики» (примітка 19), пункт 97.
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ефективності захисту прав людини. На парламентарів, які також є членами
Асамблеї, покладено відповідальність:
► інформувати своїх колег у національному парламенті про діяльність
ПАРЄ та забезпечувати належні подальші дії з метою впровадження
резолюцій і рекомендацій Асамблеї;
► встановлювати і посилювати аргументований та добре поінформований
дискурс щодо прав людини, який ґрунтується на цінностях
толерантності, плюралізму, демократії та недискримінації, які поділяють
держави-члени Ради Європи;
► виправляти хибну та неправдиву критику Страсбурзької системи,
коли вона потрапляє у національний контекст; і
► створювати та захищати структури й процедури, необхідні для того,
щоб парламентська діяльність із прав людини була ефективною на
практиці.

Я закликаю [членів ПАРЄ] пояснити своїм колегам у національних
парламентах серйозність викликів, що стоять перед системою
прав людини в Європі загалом, і серйозність відступу від неї в
різних країнах, а також донести до них, що таке ставлення до прав
людини в Європі не є звичайною та прийнятною справою. Я також
закликаю вас [...] взяти активну участь на національному рівні
у виконанні рішень Європейського суду з прав людини, змусити
ваш уряд бути відповідальним за таку справу, виділяти гроші,
змінювати закони й підштовхувати ваші уряди зробити більше
для повного та своєчасного виконання рішень щодо прав людини.
Нільс Муйжніекс, колишній комісар Ради Європи з прав людини80
6.2. Як усі парламентарі можуть побудувати
більш тісні відносини з Радою Європи
Всі парламентарі можуть отримати вигоду від того, що дізнаються більше
про «Страсбурзьку систему», а саме про відповідні функції, повноваження та
досягнення Європейського суду з прав людини та Парламентської асамблеї.
Налагоджуючи тісніші зв’язки з інститутами Ради Європи, парламентарі
80. ПАРЄ, Щорічна доповідь Комісара Ради Європи з прав людини про діяльність від
2016 року, «Регулярна сесія 2017 року (друга частина), стенограма, п’ятнадцята сесія,
середа, 26 квітня 2017 року», Док. AS (2017) CR 15.
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можуть скористатися наявною технічною допомогою, аби підвищити
власну спроможність захищати права людини в національному контексті,
та одночасно подбати про те, щоб їхні голоси у Страсбурзі були почутими.
У той самий час усі національні парламентарі повинні вимагати підзвітності
від своїх делегатів, закликати їх уважно вивчати ті події, що відбуваються
у Страсбурзі, та повертатися з набутими знаннями, аби передати їх у
національному парламенті.
У цьому розділі розглянуто різні способи взаємодії парламентарів із
Парламентською асамблеєю та Судом.

Отримання підтримки від Парламентської асамблеї
Асамблея об’єднує 324 виборних політика й таку саму кількість заступників
від усіх 47 держав-членів Ради Європи, які зустрічаються чотири рази
на рік у Страсбурзі для обговорення актуальних питань, що входять до
широкого кола повноважень Асамблеї.
Асамблея є впливовим органом, оскільки вона є ключовим форумом для
політичних дебатів у Європі: Асамблея має повноваження пропонувати
укладення багатосторонніх договорів, контролювати вибори та дотримання
державами своїх зобов’язань, які вони підписали під час вступу до
Ради Європи81, проводити дослідження щодо порушень прав людини,
вимагати правових висновків щодо законів і конституцій держав-членів,
пропонувати санкції проти держав-членів, а також призупиняти певні
права парламентських делегацій, які порушують принципи Ради Європи.
Асамблея часто була «рушієм» для зміцнення спільних цінностей демократії,
прав людини та верховенства права, на яких будувалася Рада Європи,
зокрема через вимагання дій від Комітету міністрів82.
В останні роки Асамблея також брала дедалі активнішу роль у моніторингу
та сприянні виконанню рішень Суду. Відповідно до пункту 2 статті 46
Конвенції, головна відповідальність за нагляд за виконанням рішень
Суду покладається на Комітет міністрів (КМ), проте Асамблея з 2000
81. Для ознайомлення з оглядом функцій Ради Європи з моніторингу, включаючи функції
Асамблеї, див.: Комітет ПАРЄ з правових питань та прав людини, «Огляд основних
механізмів моніторингу прав людини Ради Європи та пов’язаних із ним заходів», Док.
AS/Jur/Inf (2018) 03, 18 січня 2018 року.
82. Більш детальну інформацію про повноваження Асамблеї можна знайти на веб-сайті
ПАРЄ: http://website-pace.net/en (із покликаннями на відповідні документи).
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року ухвалила низку доповідей83, резолюцій84 та рекомендацій85 з цього
питання, адресованих Комітету міністрів. Її внесок у здійснення нагляду за
виконанням рішень Суду неодноразово оцінювали уряди країн Європи,
зокрема у Брайтонській та Брюссельській деклараціях.

Імплементація судових рішень Європейського суду з прав людини
в минулому стала набагато ефективнішою й надалі демонструє
позитивну динаміку завдяки залученню Парламентської асамблеї
та національних парламентів.
Відповідь Комітету міністрів на Рекомендацію ПАРЄ 1764 (2006)
Відтак Асамблея зарекомендувала себе як палкий захисник активнішої ролі
парламентарів у забезпеченні швидкого та повного виконання судових
рішень, а також у вирішенні інших питань, що стосуються прав людини.
Зусилля Асамблеї щодо посилення ролі парламентів у сфері прав людини
отримали додатковий імпульс у 2012 році, коли у Секретаріаті ПАРЄ було
створено спеціалізований відділ – Відділ підтримки парламентських проектів
(Parliamentary Project Support Division, PPSD). У межах цілеспрямованих
програм співпраці та навчальних курсів за участі парламентарів і працівників
національних парламентів ВППП працює над підвищенням обізнаності цих
зацікавлених сторін щодо стандартів Ради Європи в різних тематичних
сферах, таких як свобода вираження поглядів, рівність та недискримінація,
соціальні права та виборчі питання. ВППП наголосив на підвищенні
спроможності парламентів забезпечити ефективне виконання стандартів
Конвенції та виконання рішень Страсбурзького суду на національному
рівні. Для досягнення цієї мети відділ організував низку навчальних курсів
у Страсбурзі та на території країн-членів.

Залучення до процесу відбору кандидатів на посаду
судді від вашої країни
Взаємодія між Страсбургом і національними парламентами працює в
обох напрямках, і парламентарі мають багато способів зробити так, щоб
83. Док. 8808 від 12 липня 2000 року; Док. 9307 від 21 грудня 2001 року; Док. 9537 від 5
вересня 2002 року; Док. 10192 від 1 червня 2004 року; Док. 10351 від 21 жовтня 2004
року; Док. 11020 від 18 вересня 2006 року; Док. 12455 від 20 грудня 2010 року.
84. Див. особливо: Резолюція 1226 (2000); Резолюція 1516 (2006); Резолюцію 1787 (2011);
Резолюція 2075 (2015); та Резолюція 2178 (2017).
85. Див. особливо: Рекомендація 1955 (2011); Рекомендація 2079 (2015); та Рекомендація
2110 (2017).
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у Страсбурзі їх почули. Вони, зокрема, можуть взяти на себе зобов’язання
забезпечити, щоб ключові посади в Раді Європи обіймали особи з
найвищими моральними якостями, авторитетом, неупередженістю та
незалежністю. Одним із таких способів полягає в активному залученні їх
до відбору кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини
від своєї країни.
47 суддів Суду обирає Парламентська асамблея на один дев’ятирічний
термін; їх обирають із переліку з трьох кандидатів, запропонованих кожною
державою86. Щороку тисячі заявників подають заяви до Страсбурзького
суду, вимагаючи відшкодування за порушення своїх прав, передбачених
Конвенцією. Для цих заявників Страсбурзький суд часто є останнім
проблиском надії, оскільки саме Суд постає як остаточний арбітраж щодо
сфери застосування та значення цих прав. З огляду на такі обставини,
а також через значний вплив практики Суду на формування ситуації з
правами людини на європейському континенті87, важливість присутності
суддів найвищого рівня, які працюють у Страсбурзі, складно переоцінити.
Основну відповідальність за те, щоб Асамблея могла обирати лише серед
найбільш належних для цієї діяльності кандидатів, покладають на державу.

Як обирають суддів Суду?88
Виборчий процес складається з двох етапів:
1. Порядок відбору на національному рівні

Держави обирають трьох кандидатів, які повинні мати відповідну
правову кваліфікацію та досвід, а також активно володіти англійською
чи французькою мовами. Держави повинні висувати кандидатів обох
статей (переліки з представниками однієї статі розглядатимуть лише в
86. На додаток до Генерального секретаря ПАРЄ, Асамблея також обирає Комісара Ради
Європи з прав людини, Генерального секретаря і заступника Генерального секретаря
Ради Європи.
87. Див.: Документ Ради Європи, «Вплив Європейської конвенції з прав людини на державиучасниці: обрані приклади» (примітка 3).
88. Для ознайомлення з детальним описом того, як обирають суддів Суду, див.: Комітет
ПАРЄ з питань обрання суддів до Європейського суду з прав людини, Порядок обрання
суддів до Європейського суду з прав людини, Інформаційний документ, підготовлений
Секретаріатом, AS/Cdh/Inf (2018) 01 rev 8, 7 вересня 2018 року. Див. також: Andrew
Drzemczewski (2015). «The Parliamentary Assembly’s Committee on the Election of Judges
to the European Court of Human Rights, Council of Europe», Human Rights Law Journal,
видання 35, сторінки 269-274.
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тому випадку, якщо стать є недостатньо представленою або якщо це
обумовлено винятковими обставинами). Міжнародна група експертів,
призначена Комітетом міністрів, пропонує урядам конфіденційну
консультацію щодо придатності потенційних кандидатів на посаду до
того, як список кандидатів буде подано до Парламентської асамблеї.
2. Вибори у Парламентській асамблеї
Далі цей перелік розглядає Комітет із вибору суддів до Європейського
суду з прав людини, члени якого беруть участь в опитуванні всіх трьох
кандидатів, перш ніж надати рекомендацію щодо того, хто з них, на їхню
думку, є найсильнішим. Якщо Комітет встановлює, що всі три кандидати
не мають необхідної кваліфікації для того, щоб стати суддею Суду, він
відхиляє цей перелік і просить державу подати новий. Він може також
повернути перелік державі, якщо в національній процедурі відбору
бракує справедливості та прозорості.

Після того як комітет прийняв перелік та зробив свою рекомендацію,
пленарна асамблея голосуватиме за кандидатів таємним голосуванням.
Для того щоб пройти у першому турі, кандидат повинен набрати
абсолютну більшість голосів. Якщо йому або їй це не вдасться,
проводиться другий раунд – і кандидата із найбільшою кількістю
голосів офіційно обирають для роботи в Суді.

Порядки відбору на національному рівні в різних країнах відрізняються89,
а парламентарі не завжди беруть участь у цьому процесі. Проте участь
парламенту у відборі та висуненні кандидатів може бути життєво важливою для забезпечення того, що такий процес «відображатиме принципи
демократичної процедури, верховенства права, недискримінації, підзвітності та прозорості»90. На цьому тлі Асамблея в Рекомендації 1429 (1999)
рекомендувала, аби Комітет міністрів запрошував уряди держав-членів
«консультуватися зі своїми національними парламентами під час формування списків із метою забезпечити прозорість національного порядку
89. Див.: Резолюція ПАРЄ 1646 (2009), «Висування кандидатів та обрання суддів до
Європейського суду з прав людини», пункт 2 (також Док. 11767, доповідач: Крістофер
Чоп, Сполучене Королівство). Див. також: Open Society Justice Initiative/International
Commission of Jurists (ICJ) (2017). Strengthening from within: law and practice in the selection
of human rights judges and commissioners, New York, Open Society Foundations.
90. Рекомендація ПАРЄ 1649 (2004), «Кандидати до Європейського суду з прав людини»,
пункт 3. Див. також: Резолюція ПАРЄ 1646 (2009) (примітка 89), пункт 2.
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відбору». Така практика вимагатиме від урядів «повідомляти свої парламенти та відповідні комітети про порядки та графіки під час складання
переліків кандидатів до Суду»91.
Парламентарі можуть наполягати на тому, аби їх залучили до процедури
відбору. Вони мають змогу ухвалити законодавство для розробки
справедливих і прозорих механізмів відбору, а також встановити критерії
для відбору трьох кваліфікованих кандидатів на меритократичних засадах.
Таким чином, долучившись до процесу обрання кандидатів на посаду судді
Суду, парламенти можуть взяти на себе й частку відповідальності за те,
щоб кандидати «мали високі моральні якості та кваліфікацію, необхідну
для призначення на високу судову посаду, або були юрисконсультами
з визнаною компетенцією», як цього вимагає Конвенція. Таким чином,
парламентарі також сприяють зміцненню якості та повноважень Суду.

Зустріч із суддею з вашої країни та іншими посадовими
особами Ради Європи
Найбільш безпосередньою, хоча досі ще недостатньо вивченою, є така
форма контакту, коли члени парламенту (особливо, але не тільки, члени
спеціалізованих комітетів із прав людини) здійснюють ознайомлювальну
поїздку до Страсбурга та зустрічаються із суддями (зокрема зі суддею з
країни походження парламентарів), а також із працівниками інших органів
Ради Європи.

Станом на сьогодні комітет із правових питань організував дві поїздки до
Суду для своїх членів, які передбачали зустрічі з (тодішнім) президентом,
секретарем та заступником секретаря Суду, кількома керівниками відділів,
що надало делегатам можливість дізнатися про організацію та роботу Суду
й обговорити її. Аналогічним чином навчальні курси для парламентарів
та парламентських працівників, які проводить ВППП (див. вище 6.2),
включають двосторонні зустрічі між учасниками й членами секретаріату
у відповідних відділах.

І навпаки, спеціалізовані правозахисні структури або зацікавлені
парламентарі можуть також обміркувати запрошення працівників Ради
Європи або судді Європейського суду з прав людини, обраного від своєї
країни, для обміну думками в парламенті за умови, що будь-яке засідання
91. Рекомендація ПАРЄ 1649 (2004) (примітка 90), пункт 20.
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такого ґатунку не має стати способом для виборних політиків обговорювати
справи, розгляд яких триває, або прагнути «зробити суддів підзвітними».
Обмін думками з суддею Суду від вашої країни
Сер Ніколас Братца, який станом на березень 2012 року був суддею
від Сполученого Королівства та Головою Суду, разом із тодішнім
Секретарем Суду здійснив обмін думками з членами Спільного комітету
з прав людини у парламенті Сполученого Королівства. Засідання
стало форумом для обговорення відносин між Страсбурзьким
судом та національними установами, включно з парламентом. Пан
Братца до того ж вуказав на хороші приклади «судового діалогу» між
Страсбургом і вищими національними судами, а також пояснив низку
розроблених Судом механізмів – включно з пілотною процедурою
розгляду, політикою визначення пріоритетів та рішеннями, які
ухвалює один суддя; ці заходи були спрямовані на подолання значного
перенавантаження Суду справами, яке можна було спостерігати у
2012 році.

Я вважаю, що цілком доречно, щоб у парламентарів була
можливість та їх заохочували дотримуватися розробок і розуміти
роботу та проблеми, із якими зіштовхується наш Суд.
Сер Ніколас Братца, колишній Голова Європейського суду з прав
людини92
Там, де створено гарантії проти надмірної політизації таких усних засідань
або спроб поставити під сумнів незалежність міжнародної судової системи у
сфері прав людини, безпосереднє залучення парламентарів до спілкування
зі суддею Суду від відповідної країни може стати цінним засобом для
зростання досвіду парламентарів у сфері прав людини. Відкритий діалог
сприяє взаєморозумінню, дозволяє спростовувати міфи про Страсбурзьку
систему і зрештою допомагає законодавчому органу використовувати
свій потенціал для того, аби стати рушійною силою в процесі захисту та
реалізації прав людини.
92. Див.: Спільний комітет із прав людини, Невідредагована стенограма усних висловів
сера Ніколаса Братци та Еріка Фрайберга про рішення щодо прав людини, 13 березня
2012 року.
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Забезпечення належного фінансування Ради Європи
Наявність і якість програм із розбудови спроможності та інших програм
співпраці з Асамблеєю й іншими органами Ради Європи, від яких можуть
отримати вигоду парламентарі, залежить від того, чи надаватиме
Організація належне фінансування для виконання різних функцій.
Недостатнє фінансування негативно позначається на здатності Ради
Європи вирішити проблеми, що стоять перед самою Організацією та її
державами-членами, включно з парламентами.
Бюджет Ради Європи
Бюджет Ради Європи переважно складається з внесків держав-членів.
Національні внески до цього «звичайного бюджету» розраховують
відповідно до розміру населення та валового внутрішнього продукту.
Решта коштів Ради Європи, так званий «надзвичайний бюджет»,
складається з бюджетів часткових угод (які мають власні бюджети),
спільних програм із Європейським Союзом та добровільних внесків
держав. Дворічну програму та бюджет затверджує Комітет міністрів
відповідно до пропозиції Генерального секретаря93.

Упродовж тривалого часу Парламентська асамблея надавала коментарі
щодо бюджету та висувала свої ідеї, «задля того, щоб Рада Європи була
спроможна взяти на себе свою унікальну роль гаранта демократичних
цінностей, які є спільними для усього європейського континенту»94.
Асамблея висловила занепокоєння щодо бюджетної ситуації Ради Європи
протягом низки років після рішення держав-членів застосувати принцип
нульового зростання (спочатку в реальному, а з 2014 року – і в номінальному
вимірі95) стосовно зобов’язання держав-членів щодо обов’язкових внесків
до звичайного бюджету96.

93. Загальний бюджет Ради Європи на 2018 рік становить 466 045 100 євро. Програма і
бюджет Ради Європи на 2018-2019 роки, 1300-те (бюджетне) засідання, 21-23 листопада
2017 року, Док. CM(2018)1. Див. також інформацію на сайті Комітету міністрів за
покликанням: https://goo.gl/GcngR4.
94. Резолюція ПАРЄ 1575 (2007), «Політичний вимір бюджету Ради Європи», пункт 2.
95. Див., наприклад: Резолюція ПАРЄ 2186 (2017), «Заклик до саміту Ради Європи, щоб
підтвердити європейську єдність і захистити та сприяти демократичній безпеці в
Європі», пункт 12.
96. Див., зокрема: Висновок ПАРЄ 294 (2017), «Бюджет і пріоритети Ради Європи за
дворічний період 2018-2019 років», пункти 16-17, 20.
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Парламентарі відіграють певну роль у нагадуванні власним урядам про
свою відданість спільним європейським цінностям демократії, прав людини
та верховенства права, які Рада Європи захищає та яким вона сприяє. Вони
мають змогу рішуче заявити про те, що здатність Ради Європи продовжувати
оберігати права людини на всьому європейському континенті залежить
від того, чи має вона ресурси, щоб зберегти свою роботу. У Резолюції 1575
(2007) Асамблея закликала делегатів ПАРЄ «під час обговорення бюджету
звернути особливу увагу щодо зобов’язань своїх держав у Раді Європи
та, у разі необхідності, захистити національний внесок у бюджети Ради
Європи». Парламентарі також можуть переконувати органи виконавчої
влади, що бюджетні внески ніколи не можна використовувати як інструмент
політичного впливу, і що держави повертаються до реальної політики
зростання з точки зору звичайного бюджету Ради Європи, відповідно до
заклику Асамблеї у Висновку 294 (2017).

Ефективність загальноєвропейської системи захисту прав
людини, створеної Конвенцією, залежить від нашої спроможності
досягати тих результатів, яких від нас очікують, а саме –розв’язати
серйозні й системні порушення прав людини, а також надати
належну підтримку нашим державам-членам із метою запобігти
повторенню цих порушень. Ми потребуємо відповідних засобів
та ресурсів для виконання такого завдання, і під час усіх своїх
офіційних візитів до держав-членів я ставлю питання про
бюджетну ситуацію нашої Організації. Ми не повинні забувати
про це в наших дискусіях, і я розраховую на вашу підтримку.
Енн Брассер, колишній президент Парламентської асамблеї Ради
Європи97
6.3. Здобуття шанобливого ставлення з боку
Європейського суду з прав людини: як Суд
поважає належну парламентську практику
Хоча зміцнення зв’язків парламентарів зі Страсбургом допоможе їм
розкрити свій повний потенціал у контексті прагнення стати гарантами прав
97. Конференція високого рівня, організована в Брюсселі, вступне слово Енн Брассер
(примітка 16), сторінки 21-22.
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людини, існують й інші переваги в ситуації, коли парламенти виконують
свої обов’язки з прав людини, як-от зміцнення принципу субсидіарності
і зрештою системи Конвенції в цілому.
Суд продемонстрував, що він налаштований на відповідність національного
демократичного обговорення власних рішень. Добросовісність,
демократичні дебати в парламенті з питань прав людини в Страсбурзі
зараз розглядають як інструмент, що допомагає підтримувати й зміцнювати
принцип субсидіарності, на якому було побудовано систему Конвенції,
відтак парламентська робота з прав людини стає ключовим чинником у
справі забезпечення ефективності системи, що функціонує в Страсбурзі.

Отже, коли парламенти добросовісно беруть на себе частку відповідальності
за повагу й реалізацію прав людини в національному контексті, така
ініціатива не залишається поза увагою Страсбурзького суду. Суд усвідомлює
ключову роль парламенту як законотворця, його безпосередню
демократичну легітимацію, а також той факт, що парламент «перебуває
у кращих умовах, ніж міжнародний суд, для оцінки місцевих потреб і
обставин»98. Він поважає парламентські процеси і навіть стимулює розвиток
парламентських структур та процесів, які сприяють поінформованому
обговоренню наслідків запропонованих законодавчих і політичних заходів
щодо прав людини99.

Той факт, що документи парламенту свідчать про поглиблене
вивчення наслідків дії закону про права людини, може мати
значення в деяких видах справ, тобто в тих справах, у яких існує
свобода розсуду.
Європейський суд з прав людини, внесок Суду в Брюссельську
конференцію

98. «Хаттон та іншв проти Сполученого Королівства» (Hatton and Others v. the United
Kingdom), заява № 36022/97, рішення від 8 липня 2003 року, пункт 97.
99. Matthew Saul (2017). «How does, could, and should the international human rights
judiciary interact with national parliaments?», M. Saul, A. Føllesdal та G. Ulfstein (ред.),
«The international human rights judiciary and national parliaments: Europe and beyond»,
Cambridge, Cambridge University Press, глава 14.
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Таким чином, у справі «Захисники тварин (Animal Defenders)», а
також в інших справах висловлюється важливе твердження, що
під час розгляду питання про те, чи повинен Суд надавати державічлену свободу розсуду щодо оцінки державою необхідності
та пропорційності обмеження прав людини (а якщо так, то
якою мірою), Суд зазначив, що якість прийняття рішень як на
законодавчому етапі, так і в судах має основоположне значення
та може бути вирішальною у суперечливих справах.
Суддя Роберт Спано, Європейський суд з прав людини100
Зокрема якість парламентської перевірки дотримання прав людини вийшла
на перший план, оскільки Суд неодноразово враховував її під час оцінки
пропорційності обмежень прав заявника і використовував як підставу
для більш широкого розгляду визнання держав-відповідачів у судовому
процесі. Свобода розсуду як наслідок принципу субсидіарності стосується
свободи, яку договірні держави мають під час вирішення питання щодо
виконання власних зобов’язань відповідно до Європейської конвенції
з прав людини. Якщо оскаржуваний закон або політика є результатом
обґрунтованих обговорень у парламенті, що працює добросовісно з
метою перегляду та забезпечення сумісності запропонованого заходу з
Конвенцією й іншими міжнародними стандартами у сфері прав людини,
він, швидше за все, буде захищеним у демократичному суспільстві, а це
вказуватиме на меншу ймовірність того, що Суд виявить порушення101.

Здобуття поваги від Суду (I) – політична реклама
Яскравим прикладом справи, у якій якість парламентського процесу
суттєво вплинула на висновки Суду, є «Animal Defenders International»
проти Сполученого Королівства» (Animal Defenders International v. the
United Kingdom) [ВП] (заява № 48876/08, від 22 квітня 2013 року). Велика

100. Robert Spano (2014). «Universality or diversity of human rights? Strasbourg in the age of
subsidiarity», 14 Human Rights Law Review Volume 14, сторінка 487 і далі, сторінка 498.
101. Див. рішення Великої палати у справах «Animal Defenders International» проти
Сполученого Королівства» (Animal Defenders International v. the United Kingdom) [ВП]
(заява № 48876/08, від 22 квітня 2013 року); «S.A.S. проти Франції» (S.A.S. v. France) [ВП]
(заява № 43835/11, від 1 липня 2014 року); «Ламберт та інші проти Франції» (Lambert
and Others v. France) [ВП] (заява № 46043/14, від 5 червня 2015 року); і «Паррілло проти
Італії» (Parrillo v. Italy) [ВП] (заява № 46470/11, від 27 серпня 2015 року).
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палата мала визначити, чи заборона Сполученого Королівства на
політичну рекламу, яка завадила заявникові, групі захисту тварин,
розмістити телевізійну рекламу, становила непропорційне втручання
в право НУО на свободу вираження поглядів. Суд надавав значну увагу
тому факту, що в Сполученому Королівстві було проведено «виняткову
перевірку парламентськими органами культурних, політичних та
правових аспектів заборони» на політичну рекламу: до його прийняття
відповідний проект законодавства став об’єктом детального розгляду з
боку різних парламентських органів, щодо нього відбулися консультації
з експертами, крім того, було проведено детальний розгляд відповідної
практики Суду. Якість парламентського (а також судового) розгляду
необхідності заборони на політичну рекламу призвела до того, що
Суд визнав, що втручання в право заявника на свободу вираження
поглядів було виправданим.

Здобуття поваги від Суду (II) – репродуктивні права
Держави користуються широкою свободою розсуду у врегулюванні
питань, пов’язаних із репродуктивними правами, – сферою, у якій
відсутній європейський консенсус та яка стала причиною складних
і делікатних морально-етичних питань на тлі стрімких медичних та
наукових змін. Наприклад, у справі «Паррілло проти Італії» (Parrillo
v. Italy) [ВП] (заява № 46470/11, 27 серпня 2015 року) Суд підтвердив
заборону на донорство ембріонів, отриманих від екстракорпорального
(або «in vitro») запліднення, для наукових досліджень. З огляду на те, що
заборона була допустимим втручанням у право заявника на повагу до
приватного життя (стаття 8 Конвенції), Суд звернув увагу на той факт,
що процес розробки відповідного закону враховував різні наукові
та етичні погляди, на підставі яких італійський законодавчий орган
здійснив ретельне і збалансоване вивчення різних залучених інтересів.

Іншими словами, судді в Страсбурзі будуть більш схильні «винагороджувати»
справжню, добросовісну участь парламенту в питаннях прав людини,
надаючи більшої поваги державі під час оцінки того, чи можна вважати
обмеження прав людини заявника «необхідним у демократичному
суспільстві».
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У цій главі для всіх парламентарів викладено декілька можливостей
взяти участь у роботі Ради Європи: взяти на себе активну роль у відборі
кандидатів на посаду суддів Суду, звернутися за технічною підтримкою
Ради Європи, а також здійснити зустріч із суддею з власної країни або з
іншими суддями. Це дозволяє парламентарям скористатися унікальним
досвідом «Страсбурзької системи», формуючи в той же час європейський
порядок денний із прав людини.
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Висновки

B

aжливість національних парламентів як гарантів прав людини можна
описати як «ідею, час якої настав»102. Парламенти, на які покладено
три ролі – представництво, законотворча діяльність та нагляд, мають
відігравати унікальну та незамінну роль у захисті й реалізації прав людини
та в підтримці верховенства права.

Цей посібник ґрунтується на розробці практики парламентів у Раді
Європи для створення ефективних інституційних механізмів захисту та
реалізації прав людини, зокрема для перевірки відповідності національного
законодавства стандартам, викладеним у Європейській конвенції з прав
людини, та для забезпечення повного і своєчасного виконання рішень
Європейського суду з прав людини.
Захист прав людини є не тільки обов’язком, а й можливістю для
парламентарів. Коли парламентарі тлумачать і застосовують стандарти
прав людини у своєму національному контексті, вони сприяють розвитку
спільного розуміння сенсу і сфери застосування прав у Європі. Навіть
більше – закони та політика, створені на підставі об’єктивних та осмислених
міркувань щодо їхніх наслідків для прав людини, мають більше шансів не
викликати жодних запитань під час будь-якої судової перевірки, що може
статися в майбутньому.
Станом на зараз потенціал парламентів у контексті потреби скористатися
цими можливостями значною мірою залишається невичерпаним. Ми
запрошуємо парламентарів скористатися цим посібником, аби розкрити
такий потенціал та стати справді ефективними гарантами прав людини.

102. Депутат Френсіс Хайвел, Вступне слово до семінару, організованого Парламентською
асамблеєю Ради Європи, про роль національних парламентів у виконанні рішень
Європейського суду з прав людини, Portcullis House, Вестмінстер, 14 жовтня 2013 року.
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Додаток 1 –
Контрольний перелік
для парламентарів
Чи виконує Ваш парламент перераховані нижче функції з прав
людини (у межах спеціалізованого комітету або іншим чином)? Ваш
парламент:
■

►

розглядає законопроекти щодо сумісності з міжнародним правом у
сфері прав людини, включно з положеннями Європейської конвенції
з прав людини (Конвенція) та протоколів до неї?

►

законодавчо затверджує рішення Європейського суду з прав людини
(Суду)?

►

контролює виконання рішень Суду, а також судові рішення щодо
інших держав, які мають вплив на національний правовий порядок?

►

бере участь у розробці та ратифікації міжнародних договорів у сфері
прав людини?

►

здійснює тематичні розслідування щодо проблем у сфері прав
людини?

Чи надав ваш парламент детальні вказівки виконавчим органам
влади щодо того, що вам потрібно для виконання своєї наглядової
ролі, включно з вимогою:
■

►

додати меморандуми з прав людини до всіх законодавчих пропозицій?

►

принаймні щорічно звітувати парламенту про виконання рішень Суду?

►

обмінюватися планами дій та доповідями про дії одночасно з їхнім
поданням до Комітету міністрів Ради Європи ?

►

обмінюватися стислими викладами та перекладами відповідних
рішень Суду?

►

залучати парламентарів, наскільки це можливо, до будь-якої робочої
групи, створеної для координації виконання рішень Суду?
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Якщо ваш парламент надає конкретному комітету правозахисні
функції, то:
■

►

чи має такий комітет постійний статус?

►

чи чітко визначені та закріплені повноваження комітету в постійних
постановах (або їхньому еквіваленті) парламенту?

►

чи повноваження комітету достатньо широкі для того, аби відобразити
обов’язок парламентарів:
– захищати й реалізовувати права людини у відповідній державі,
враховуючи всі відповідні джерела національного та міжнародного
права?
– визнати авторитет Європейського суду з прав людини щодо
тлумачення права, враховуючи всю його практику?
– визнати позитивні обов’язки держави та діяти відповідно до них?

►

чи повноваження комітету визначені чітко або можуть зазнавати
тлумачень із боку його членів щодо:

– систематичної перевірки сумісності проектів законів із
Європейською конвенцією з прав людини та іншими міжнародними
правозахисними документами?
– систематичного моніторингу виконання рішень Європейського
суду з прав людини, включно з вимогою до урядів подавати до
парламенту регулярні (і принаймні щорічні) доповіді про судові
рішення щодо прав людини та стосовно виконання таких рішень?
►

чи комітет має повноваження:
– ініціювати законодавчі пропозиції та зміни до законів?
– викликати свідків та вимагати документи, що стосуються його
сфери повноважень?
– ініціювати розслідування за власним вибором?
– проводити усні заслуховування свідчень?
– підтримувати зв’язок із громадянським суспільством?
– здійснювати візити (у тому числі закордонні)?
– отримувати доступ до місць тримання під вартою без попередження?
– доповідати парламенту?
– надавати рекомендації уряду?

Сторінка 96 ► Національні парламенти – гаранти прав людини в Європі

►

чи має комітет доступ до незалежних радників із досвідом у сфері
прав людини?

►

чи достатньо в комітету ресурсів для виконання своїх функцій,
включно зі спеціальною підтримкою секретаріату?

►

чи є метод призначення членів комітету прозорим і чи Комітет:
– є незалежним від виконавчої влади, скажімо, шляхом виключення
міністрів із членів комітету?
– відповідає принципам гендерного балансу?
– відображає баланс сил між політичними групами в парламенті?
– чи є його керівник досвідченим парламентарем, який зарекомендував
себе як незалежна та віддана правам людини особа?

Чи висвітлюєте ви питання, що стосуються прав людини, у парламентських структурах/комітетах?

■

►

Чи можете ви отримати доступ до професійних дослідницьких та
інформаційних послуг у парламенті?

►

Чи доступні правові консультації всім парламентарям, яким це може
знадобитися в контексті їхньої роботі, а не тільки спеціалізованому
комітету з прав людини?

Чи гарантує ваш парламент те, що він є ефективним у питанні
виконання своїх правозахисних функцій шляхом:
■

►

підтримки оновленого веб-сайту, на якому легко знайти інформацію
про парламентську діяльність із прав людини та всі відповідні
матеріали?

►

публікації методів роботи та пріоритетної програми роботи комітету
з прав людини вашого парламенту?

►

підтримання регулярного діалогу та ефективних робочих відносин
з іншими національними зацікавленими сторонами, включаючи
національні правозахисні установи або уповноважених із прав
людини, судові органи, науковців та практикуючих правників, а також
представників громадянського суспільства?

►

запрошення неурядових організацій зробити свій внесок у роботу
парламенту, надавши, скажімо, докази для тематичних розслідувань,
допомагаючи визначити пріоритети для актуальних розслідувань
щодо прав людини або надати докази впливу законодавства на
реалізацію прав людини?
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►

проведення або організації регулярних тренінгів для парламентарів і
працівників парламенту на тему прав людини та верховенства права?

►

перегляду робочих практик та їхнього реформування в тих сферах,
де вони можуть бути більш ефективними?

Чи налагоджує та підтримує ваш парламент тісні контакти з Радою
Європи?
■

►

Чи існує у вашому парламенті процедура, відповідно до якої делегати
Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) інформують усіх
парламентарів про свою діяльність і забезпечують відповідні заходи
щодо резолюцій і рекомендацій Асамблеї?

►

Чи відіграє ваш парламент певну роль у забезпеченні найвищої
кваліфікації кандидатів на посаду національного судді Суду, у тому
числі шляхом розробки чесних і прозорих процесів відбору та
критеріїв призначення на меритократичних засадах?

►

Чи відвідали представники вашого парламенту Страсбург, щоб
зустрітися зі суддею від вашої країни, іншими посадовими особами
Суду, Парламентської асамблеї або з іншими посадовими особами
Ради Європи?

►

Чи ставить під сумнів ваш парламент дії уряду щодо фінансування
Ради Європи і, якщо необхідно, чи захищає він національний внесок
у бюджет РЄ?
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Додаток 2 – Резолюція
ПАРЄ 1823 (2011)103
Ухвалено Парламентською асамблеєю
Ради Європи 23 червня 2011 року
Національні парламенти – гаранти прав людини в Європі
1. Парламентська асамблея нагадує, що держави-учасниці Ради Європи
несуть відповідальність за ефективну імплементацію міжнародних норм
прав людини, які вони підписали, зокрема Європейської конвенції з прав
людини (ETS № 5, далі – «Конвенція»). Це зобов’язання стосується всіх
державних органів виконавчої, судової або законодавчої гілок влади.

2. Національні парламенти часто залишаються поза увагою в цьому
контексті. Їхній потенціал потребує подальшого вивчення. Вони грають
ключову роль в ефективній імплементації міжнародних норм із прав людини
на національному рівні та виконують свої обов’язки щодо захисту прав
людини в межах законодавчої діяльності (у тому числі через здійснення
перевірки законопроектів), участі в ратифікації міжнародних договорів із
прав людини, реалізації підзвітності виконавчої влади, підтримання зв’язків
із національними установами з прав людини і сприяння формуванню
всепроникної культури прав людини.
3. Члени Асамблеї, які володіють подвійним мандатом (як члени Асамблеї
та як члени своїх національних парламентів), мають особливий обов’язок
зробити свій внесок у такі дії.
4. Асамблея зазначає, що «Паризькі принципи» Організації Об’єднаних
Націй від 1993 року стали міжнародно визнаним еталоном для основних
мінімальних стандартів щодо ролі й функціонування незалежних
національних правозахисних установ; такі критерії належить створити й
для парламентських органів.
103. Дебати Асамблеї 23 червня 2011 року (25-е засідання) (див. Док. 12636, доповідь
Комітету з правових питань та прав людини, доповідач: Пан Пургурідес). Текст ухвалено
Асамблеєю 23 червня 2011 року (25-е засідання).
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5. У зв’язку з виконанням рішень Європейського суду з прав людини (далі
– «Суд»), Асамблея:
5.1. вважає, що національні парламенти мають унікальні можливості
оцінювати уряди у контексті швидкого та ефективного виконання
рішень Суду, а також оперативно приймати необхідні законодавчі зміни;

5.2. шкодує, що пост-інтерлакенські дискусії щодо питань про майбутнє
системи Конвенції не достатньо враховують потенційно важливу роль
парламентів, і висловлює жаль через мовчання Ізмірської декларації
в цьому контексті;
5.3. вказує на позитивні приклади в низці держав-учасниць, зокрема в
Сполученому Королівстві, Нідерландах, Німеччині, Фінляндії та Румунії,
яким вдалося створити парламентські структури для моніторингу
імплементації рішень Суду.
6. Крім того, Асамблея:

6.1. закликає парламентарів до контролю за визначенням та
забезпеченням дотримання стандартів прав людини національними
судовими й адміністративними органами;
6.2. наполегливо закликає парламентарів виконувати свої обов’язки,
щоб ретельно вивчати дії виконавчих органів влади у власних країнах,
коли справа доходить до імплементації, зокрема, міжнародних норм у
сфері прав людини;

6.3. закликає уряди залучати національні парламенти до переговорного
процесу щодо міжнародних угод із прав людини і до процесу виконання
рішень Європейського суду з прав людини;
6.4. закликає всі держави-учасниці забезпечувати необхідні парламентські
процедури, метою яких є систематична перевірка сумісності проектів
законодавства зі стандартами Конвенції, щоб у майбутньому уникнути
порушень Конвенції, зокрема здійснювати регулярний моніторинг усіх
рішень, які можуть потенційно вплинути на відповідні правові норми;

6.5. наполегливо закликає парламенти активізувати свої зусилля, спрямовані
на сприяння контролю за рішеннями Суду шляхом нагляду за кроками,
здійсненими компетентними органами на шляху до виконання рішень
проти держави, у тому числі через перевірку фактично вжитих заходів;

6.6. закликає парламенти створювати та/або зміцнювати структури,
які дозволили б мейнстримінг та суворий контроль за міжнародними
зобов’язаннями у сфері прав людини відповідно до принципів, наведених
нижче.
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7. Відтак Асамблея закликає парламенти імплементувати основні принципи
парламентського контролю за дотриманням міжнародних стандартів у
сфері прав людини.

Додаток – Основні принципи парламентського нагляду за
міжнародними стандартами у сфері прав людини
1. Відповідна нормативно-правова база та обов’язки

Національні парламенти повинні створити відповідні парламентські
структури для забезпечення суворого й регулярного моніторингу дотримання
та контролю за дотриманням міжнародних зобов’язань у сфері прав людини,
як-от профільні комітети з прав людини або відповідні аналогічні структури,
чиї обов’язки чітко визначені й закріплені законодавством.
Ці обов’язки повинні включати, поміж іншим:
► систематичні перевірки сумісності проектів законодавства з
міжнародними зобов’язаннями у сфері прав людини;
► вимогу до урядів регулярно подавати звіти про відповідні рішення
Європейського суду з прав людини та їхню імплементацію;
► ініціювання законодавчих пропозицій і змін до законів;
► повноваження щодо виклику повісткою в суд свідків та надання
документів у межах своєї компетенції.
Такі комітети несуть відповідальність за надання парламентам фахової
поради та за забезпечення їхньої належної поінформованості з питань
прав людини. Для парламентарів і працівників парламентів також має
бути надана підготовка у сфері прав людини.

2. Незалежний досвід

Комітети з прав людини або відповідні аналогічні структури повинні мати
доступ до незалежного досвіду у сфері прав людини. Для забезпечення
спеціалізованої підтримки секретаріату необхідно надати належні ресурси.
3. Співпраця з іншими установами та громадянським суспільством
Співпрацю та регулярний діалог потрібно здійснювати, за належних
обставин, із відповідними національними (як-от національні правозахисні
організації, уповноважені парламенту) та міжнародними організаціями
(скажімо, Парламентська асамблея, Комісар Ради Європи з прав людини,
європейські та інші міжнародні моніторингові органи у сфері прав людини),
а також із представниками відомих неурядових організацій, які мають
значний досвід у відповідній сфері.
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■

Парламентська асамблея Ради Європи, «Імплеметація рішень
Європейського суду з прав людини», Док. 14340 від 12 червня 2017 року
(доповідач: Пан П’єр-Ів Ле Борнь, Франція), https://goo.gl/bLM7JE.
■

«Посилення субсидіарності: інтеграція практики Страсбурзького суду в
національне право та судову практику», внесок Комітету з правових питань
і прав людини Парламентської асамблеї Ради Європи до Конференції щодо
принципів субсидіарності, Скоп’є, 1-2 жовтня 2010 року, Док. AS/Jur/Inf
(2010) 04, https://goo.gl/JXY7SS.
■

Додаток 3 – Додаткові джерела та ресурси ► Сторінка 103

Упродовж майже 70 років Парламентська асамблея
Ради Європи надихала парламентарів використовувати свої демократичні мандати для формування всепроникної культури поваги до прав людини в межах
демократії, підкріпленої верховенством права.

Мета цього посібника полягає у створенні парламентарям з усієї Європи умов для виконання своїх обов’язків
та використання можливостей захисту й імплементації прав людини. З цією метою в посібнику розглянуто
структури, функції та методи роботи, які дозволяють
парламентарям найбільш ефективно перевіряти
сумісність законодавства, включно із законопроектами та адміністративними практиками у своїх країнах,
із європейськими стандартами у сфері прав людини.
Такі стандарти випливають із Конвенції, а також із
практики Страсбурзького суду і роботи інших органів
Ради Європи. Джерелом для натхнення можуть слугуватиподані в посібнику приклади передових практик у
низці європейських парламентів.
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Рада Європи є провідною правозахисною організацією
континенту. До її складу входить 47 держав-членів – у тому числі
всі члени Європейського Союзу. Парламентська асамблея, що
складається з представників 47 національних парламентів, є
форумом для обговорення й пропозицій із актуальних проблем
європейського суспільно-політичного життя. Багато конвенцій
Ради Європи, включно з Європейською конвенцією з прав
людини, були запропоновані Парламентською асамблеєю.
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Парламентарі спільно з виконавчою та судовою
гілками влади у своїх державах, як законодавці та
представники європейських громадян, несуть відповідальність за запобігання порушенням прав
людини та за засудження таких порушень. Вони
можуть реалізувати таку діяльність, забезпечивши
ефективну імплементацію міжнародних норм у
сфері прав людини, норм, які їхні країни добровільно підписали, а особливо тих норм, що передбачені Європейською конвенцією з прав людини.
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