Законотворчі процеси та забезпечення стандартів Ради Європи в
Україні
3 червня 2019 року в Інституті законодавства Верховної Ради України
відбувся круглий стіл на тему «Законодавче забезпечення впровадження
практики Європейського суду з прав людини в Україні».
У заході взяли участь представники парламентських комітетів,
Міністерства закордонних справ України та Міністерства внутрішніх справ
України, судді та наукові співробітники Верховного Суду, науковці
Інституту законодавства та юристи-практики.
У вітальному слові директор Інституту законодавства, академік НАН
України Олександр Копиленко відзначив, що Інститут позиціонується як
всеукраїнський майданчик обговорення вкрай актуальних проблем розвитку
держави та суспільства. Відтак, темою круглого столу було запропоновано
обговорення нагальних проблем удосконалення як чинного законодавства,
так і нормативного забезпечення законотворчих процесів з метою якісного
виконання вимог Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод, розкритих у практиці Європейського Суду з прав людини (далі –
ЄСПЛ).
Суддя Великої палати Верховного Суду, д.ю.н. Віталій Уркевич
охарактеризував ключові виклики, що постають під час перегляду рішень
українських судів через винесене рішення ЄСПЛ, та вказав на відповідні
потреби удосконалення процесуального законодавства.
Науковий консультант Верховного Суду, к.ю.н. Віктор Базов
відзначив потребу законодавчого забезпечення нової процедури судового
звернення до ЄСПЛ для отримання консультативного висновку у справах, що
передбачено Протоколом № 16 до Конвенції, який набув чинності в 2018 р.
Юрист правозахисної організації «Десяте квітня», к.ю.н. Олексій
Плотніков розкрив проблематику невідповідності стандартам Конвенції та
практиці ЄСПЛ національного законодавства щодо поводження з особами,
які прагнуть отримати статус біженця, та іншими мігрантами.
Регіональний координатор проекту Ради Європи «Посилення захисту
прав людини внутрішньо переміщених осіб в України» Олексій
Мурашкевич вказав на потребу приведення у відповідність із практикою
ЄСПЛ нормативної бази України з питань реалізації прав мешканців
окупованих територій та переміщених осіб.
Під час обговорення учасники круглого столу також відзначили
проблематику вжиття законодавчих заходів із забезпечення неупередженого
розслідування катувань, потребу удосконалення законодавства про
виконання рішень ЄСПЛ, яке не охоплює всі категорії таких рішень, питання
забезпечення права на розумний термін розслідування справ та відповідні

недоліки процесуальних кодексів. Окремо вказувалося на те, що
опрацювання законопроектів на виконання загальних заходів, передбачених
рішеннями ЄСПЛ проти України, не має належної нормативної процедурної
підтримки.
Підсумовуючи дискусію, головний науковий співробітник відділу
європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства
Верховної Ради України, доктор юридичний наук Борис Бабін, який у 2017 –
2018 рр. обіймав посаду Представника Президента України в АРК, відзначив,
що висловлені пропозиції та рекомендації учасників будуть враховані при
підготовці рекомендацій, які будуть передані до профільного
парламентського комітету.

