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1. ПРАВА ЛЮДИНИ

1.1. ПРАВА ЛЮДИНИ У СИСТЕМІ РАДИ ЄВРОПИ. 

Захист прав людини в  європейському просторі реалізується, зокрема, 
в  контексті існування Ради Європи, як однієї з  найстаріших міжнародних 
урядових організацій, метою якої є  захист та підтримка прав людини та 
основних свобод. Рада Європи створена договором держав-засновників 
у 1949 р.

В рамках системи Ради Європи з точки зору інтерпретації змісту конкрет-
ного права важливу роль відіграє Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), 
створений в  якості постійного органу судової системи Протоколом № 11 
Європейської конвенції про права і  основні свободи людини. Основний 
документ, який містить певні права, це Конвенція про захист прав людини 
і основних свобод («Конвенція»), прийнята Радою Європи в 1950 році.

«Стаття 6 – Право на справедливий суд
1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упро-

довж розумного строку незалежним і  безстороннім судом, встановле-
ним законом, який вирішить спір щодо його прав та обов‘язків цивільно-
го характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого 
проти нього кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошу-
ється публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засі-
дань протягом усього судового розгляду або його частини в  інтересах 
моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократично-
му суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або за-
хист приватного життя сторін, або - тією мірою, що визнана судом 
суворо необхідною, - коли за особливих обставин публічність розгляду 
може зашкодити інтересам правосуддя.

2. Кожен, кого обвинувачено у  вчиненні кримінального правопорушення, 
вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в закон-
ному порядку.

3. Кожний обвинувачений у  вчиненні кримінального правопорушення має 
щонайменше такі права:
a) бути негайно і  детально поінформованим зрозумілою для нього мо-

вою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього;
b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу за-

хисника, вибраного на власний розсуд, або - за браком достатніх ко-
штів для оплати юридичної допомоги захисника - одержувати таку 
допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя;
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d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, 
а  також вимагати виклику й  допиту свідків захисту на тих самих 
умовах, що й свідків обвинувачення;

e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмов-
ляє нею, - одержувати безоплатну допомогу перекладача.»1 

Європейський суд з прав людини, так само як і Комісія, дуже широко інтер-
претує положення статті 6 і право на справедливий суд, насамперед зважа-
ючи на його значення для демократії у країні. У випадку «Делькурт проти 
Бельгії.2 Суд постановив, що «справедливість має не лише виконуватися, 
але також має бути видно, що вона виконується. Важливою є  довіра, яку 
повинні мати до себе суди в демократичному суспільстві».3

Суд також підтвердив, що стаття 6 має екстратериторіальний характер, 
а це означає, що згідно з положенням цієї статті навіть у випадку висилки 
або депортації особи з країни зобов’язання держави щодо цієї особи пови-
нні виконуватися.

Хоча з процесуальної точки зору право на справедливий судовий роз-
гляд і принципи ним охоплені повинні застосовуватися у правовій системі 
держав-членів, в  межах встановленого об’єму обов’язків цивільного ха-
рактеру і кримінального провадження, які підпадають під захист права на 
справедливий судовий розгляд, відсутні питання міграції та громадянства, 
за винятком тих випадків, коли вони стосуються інтерпретації та захисту, 
наданого в межах Європейської конвенції про громадянство. 

Право на справедливий судовий розгляд містить на підставі інтерпрета-
ції Європейського суду з прав людини багато аспектів, багато конкретних 
індивідуальних прав, а саме:
a) право на доступ до суду;
b) право бути присутнім на розгляді справи в суді;
c) свобода самообвинувачення;
d) право на розгляд справи у суді, тобто на рівність сторін у процесі;
e) право на обґрунтоване рішення суду, тобто заборона арбітражного рі-

шення. 

1 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Інтернет-ресурс: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLK.pdf
2 рішення Делькурт проти Бельгії, скарга №, рішення від 17 січня 1970 р., абз. 25, 

доступно онлайн: http://www.judikaty.info/sk/search/?q=Delcourt+v.+Belgicko&db=nssr
3 Висновок Конституційного Суду СР № III. ÚS 16/00, та постанова Конституційного 

Суду Словацької Республіки від 7. 12. 2011, № I. ÚS 462/2011-22
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ Й СУБСИДІАРНІ ПРАВА

«Стаття 13 – Право на ефективний засіб юридичного захисту
Кожен, чиї права та свободи, визнані в  цій Конвенції, було порушено, має 
право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, на-
віть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офі-
ційні повноваження».4 

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) тлумачить статтю 13 як законне 
зобов’язання забезпечити двоступеневе провадження, тобто можливість 
використання засобу юридичного захисту або перегляду рішення відпо-
відного компетентного органу. 

«Стаття 14 – Заборона дискримінації
Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути 
забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою - статі, раси, кольору 
шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соці-
ального походження, належності до національних меншин, майнового ста-
ну, народження, або за іншою ознакою».5

Протоколом № 12 до Конвенції було розширено зміст заборони дискри-
мінації при реалізації основних прав і  свобод, гарантованих Конвенцією, 
таким чином, що здійснення будь-якого передбаченого і гарантованого за-
коном права забезпечується застосуванням принципу недискримінації за 
будь-якою ознакою: статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи 
інших переконань, національного чи соціального походження, належності 
до національних меншин, майнового стану, народження або за іншою озна-
кою. Це зобов’язання поширюється на виконання повноважень усіх орга-
нів державної влади. 

ЄСПЛ у своєму тлумаченні статті 14 зазначив, що це право не передбачає 
самостійного застосування і що воно не має самостійного характеру. Тобто 
воно має субсидіарний характер щодо інших прав, які регулюються Кон-
венцією і протоколами до неї. 

В межах судової практики Суду слід розглядати контекст і зміст заборони 
дискримінації, при чому дискримінацією вважається будь-яке різне став-
лення до осіб, що є в однакових умовах, без об’єктивної і обґрунтованої на 
це підстави. Відсутність об’єктивної та обґрунтованої підстави означає, що 
різниця у ставленні не застосовується із т. зв. законною метою і що немає 

4 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Інтернет-ресурс: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLK.pdf
5 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Інтернет-ресурс: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLK.pdf
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обґрунтованого співвідношення між способом виконання і метою, яка має 
бути досягнута у даній справі.

«Стаття 17 – Заборона зловживання правами
Жодне з  положень цієї Конвенції не може тлумачитись як таке, що надає 
будь-якій державі, групі чи особі право займатися будь-якою діяльністю або 
вчиняти будь-яку дію, спрямовану на скасування будь-яких прав і свобод, ви-
знаних цією Конвенцією, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж це перед-
бачено в Конвенції».6

1.2. ПРАВА ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ, 
ГАРАНТОВАНОГО В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

Основоположні права й  свободи так, як вони були інтерпретовані в  Кон-
венції прав людини та основоположних свобод РЄ, мали початково зали-
шитися в  компетенції держав, які підписали Конвенцію, та Ради Європи. 
В первісних договорах про створення Європейського Співтовариства були 
відсутні положення про права людини, оскільки Співтовариство створюва-
лося виключно з метою економічного співробітництва, яке не стосувалося 
сфери захисту прав і основоположних свобод людини. Незважаючи на це, 
Суду вже на початку цього економічного співробітництва довелося багато-
разово займатися питаннями захисту прав людини, тому що практика за-
свідчила, що «основні права можуть бути застосовані до будь-якої діяль-
ності органів державної влади навіть у сфері економічних відносин».

В установчих договорах ЄС відсутній і чітко не прописаний комплексний 
обов’язковий перелік основоположних прав і свобод. У статті 6 Договору 
про ЄС однак визначено основні цінності й принципи застосування захисту 
основних прав, якими визнаються «права, свободи й принципи, викладені 
в Хартії Європейського Союзу про основні права від 7 грудня 2000 р., адап-
тованої 12 грудня 2007 р. у Страсбурзі, що має таку саму правову силу, як 
і Договори». Ці права згодом були розвинуті у судовій практиці Суду Євро-
пейського Союзу (далі лише СЄС).

З  точки зору історичного розвитку Європейські співтовариства, які 
були створені у п’ятдесятих роках ХХ століття і на основі яких згодом було 
засновано Європейський Союз (далі лише ЄС), створювалися передусім для 
спільного внутрішнього ринку, заснованого на вільному переміщенні осіб, 
товарів, послуг і капіталу, для реалізації цілей економічної і комерційної ін-
теграції та координації роботи країн-членів в цьому руслі. Питання осново-
6 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Інтернет-ресурс: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLK.pdf
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положних прав і свобод було на час створення Європейського Співтовари-
ства актуальне саме в такому ракурсі, оскільки воно стосувалося завдань, 
з метою виконання яких були створені ці інтеграційні угрупування. В уста-
новчих договорах можна знайти лише невелику частину переліку осново-
положних прав і  свобод, і  тільки тому, що на період створення Європей-
ського Співтовариства, беручи до уваги закінчення другої світової війни, 
ці переліки були прописані на конституційному рівні у національних зако-
нодавствах окремих країн-членів. У початковому Договорі про створення 
Європейського економічного співтовариства було закріплено рівність між 
чоловіками і  жінками, тобто заборона дискримінації за ознакою статі. Це 
право і сьогодні вважається одним із найбільш опрацьованих в межах ЄС. 
Другим, дуже особливим правом, була заборона дискримінації за ознакою 
громадянства, тобто рівноправне становище громадян країн-членів. 

Після визнання основних прав частиною загальних принципів права 
Співтовариства у практиці Суду Європейський Парламент, Рада та Комісія 
5 квітня 1977 р. прийняли Спільну декларацію про захист основних прав 
та про Європейську конвенцію захисту прав людини і  основоположних 
свобод, у якій наголосили на першочерговому значенні, яке вони надають 
основним правам, що випливають насамперед з  конституції країн-членів 
і  з Європейської конвенції про захист прав людини й  основоположних 
свобод, і констатували, що при здійсненні своїх повноважень і при реалі-
зації цілей Європейського Співтовариства вони цих прав дотримуються 
і зобов’язалися їх дотримувати і надалі. Однак навіть протягом наступних 
десятирічь не був прийнятий обов’язковий перелік основних прав на кому-
нітарному рівні. Проте неформальний перелік основних прав формулював 
Суд у своїй судовій практиці на підставі конкретних розглянутих справ. 

Визнання прав людини на комунітарному рівні було прописано у  пре-
амбулі до Єдиного європейського акту, підписаного у  1986 р. Однознач-
ні зобов’язання у сфері захисту прав людини однак були закріплені лише 
в  Договорі про Європейський Союз (Маастрихтський договір) від 1992 
року. Згідно з положенням статті 6 абзацу 1 Договору про ЄС: «Союз засно-
ваний на принципах свободи, демократії, дотримання прав людини і осно-
воположних свобод, на принципах правової держави, які є спільними для 
країн-членів». Згідно із статтею 6 абзацом 2 Договору про ЄС: «Союз визнає 
права, гарантовані Європейською конвенцією про захист прав людини 
і основоположних свобод, що була підписана в Римі 4 листопада 1950 р., 
і які випливають з конституційної традиції, спільної для країн-членів, як за-
гальні принципи права Співтовариства».

Основними опорами у  питанні прав людини, якщо не брати до уваги 
судову практику Суду Європейських співтовариств (сьогодні Суд Європей-
ського Союзу, далі лише «Суд») як першого органу Європейських співтова-
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риств, що займався питанням основоположних прав і свобод, став аж Маа-
стрихтський договір (1992) про створення Європейського Союзу, а згодом 
Амстердамський договір (1997) і Ніццький договір (2000), яким були змінені 
окремі положення Договору про створення Європейського співтовариства 
(далі лише ДЄСп) та Договору про створення Європейського Союзу (далі 
лише ДЄС). Самі основоположні права й  свободи як результат діяльності 
ЄС можемо знайти в  Хартії основних прав Європейського Союзу (2000) – 
окремому документі ЄС спеціального характеру, що не має повної юридич-
ної сили, у  Договорі про Конституцію для Європи (2004), який містив по-
ложення Хартії основних прав Європейського Союзу (далі лише «Хартія»), 
але не був успішно ратифікований усіма країнами-членами, тому не набув 
чинності, і  зрештою в Лісабонському договорі (2007), в якому було закрі-
плено обов’язковість частково зміненої Хартії. В  контексті цього помітне 
очевидне прагнення ЄС закріпити і прописати власний обов’язковий пере-
лік (каталог) основоположних прав і свобод.

З  інституційної точки зору в  сфері основоположних прав і  свобод також 
відбулися зміни. За Постановою Ради № 168/2007 від 15 лютого 2007 (опу-
блікована в Офіційному віснику ЄС під № L 53/2 від 22 лютого 2007) у 2007 
році було створене Агентство Європейського Союзу з  фундаментальних 
прав людини з центром у Відні. Мета Агентства – надавати відповідним ор-
ганам і установам ЄС та його країнам-членам допомогу й фахові знання про 
основні права у процесі реалізації законодавства ЄС, при прийнятті запо-
біжних заходів або рішень про спосіб діяльності. Агентство було створено 
для здійснення діяльності відповідно до таких основних завдань:
a) накопичувати, аналізувати й  поширювати об’єктивні й  достовірні дані 

про фундаментальні права і свободи;
b) забезпечити порівняння й надійність цих даних;
c) здійснювати і/або сприяти проведенню наукових досліджень у  сфері 

фундаментальних прав;
d) складати й  публікувати підсумки й  думки щодо особливих тематичних 

сфер як з власної ініціативи, так і на вимогу Європейського Парламенту, 
Ради або Комісії;

e) сприяти діалогу з громадянським суспільством з метою більшої обізна-
ності широкої громадськості з фундаментальними правами. 

Однак це Агентство не має повноважень для перевірки окремих скарг. 
І незважаючи на той факт, що законодавство ЄС не просте, проблематику 
фундаментальних прав і свобод та їх захисту в межах ЄС можна найкраще 
зрозуміти через окремі джерела права ЄС у цій галузі. 
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Джерела права фундаментальних прав і свобод в Європейському Союзі 
відповідно до розвитку і  характеру європейського права, а  саме комуні-
тарного права (acquis communautaire), – це комплекс норм різного похо-
дження і характеру, що розсіяні по різних джерелах. У порівнянні напри-
клад з механізмом захисту прав людини в межах Ради Європи вони є менш 
однорідними. Ці джерела можна поділити на три основні групи:
a) комунітарно-союзна група – у  цій групі питання фундаментальних 

прав і свобод регулюється в межах первинного права, в межах вторин-
ного права, в сталій судовій практиці Суду ЄС у сфері фундаментальних 
прав, але насамперед в Хартії основних прав ЄС;

b) міжнародно-правова група – сюди відносяться норми міжнародного 
публічного права, які хоч і  не є  частиною європейського права, однак 
ЄС керується ними при здійсненні своєї політики, вони є прикладом для 
Суду ЄС у процесі прийняття ним рішень; найважливішою нормою є До-
говір про захист прав людини і основоположних свобод Ради Європи;

c) національне законодавство держав-членів – в  тому значенні, що 
установчі договори відсилають до національних конституційних тради-
цій, конституції держав-членів і  тлумачення загальнообов’язкових рі-
шень конституційних судів держав-членів.

Крім вказаних основних груп, джерелом права у  сфері фундаментальних 
прав і свобод є й правила зі сфери прав людини, що закріплені в міжнарод-
них договорах, укладених між ЄС та асоційованими й іншими країнами, що 
не є членами ЄС. Йдеться про договори про асоціацію та інші договори, що 
укладаються з третіми країнами. Через додатки про дотримання фундамен-
тальних прав у цих договорах ЄС виявляє інтерес до захисту основополож-
них прав і свобод та демократії. 

Тренди зміцнення захисту прав людини стали в ЄС помітнішими після 
прийняття Хартії основних прав Європейського Союзу у  2000 році, яка 
із набуттям чинності Лісабонського договору отримала юридичну силу 
акту первинного права. Об’єднання захисту прав людини в  європей-
ському просторі має бути забезпечене також довго обговорюваним при-
єднанням Європейського Союзу до Європейської конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод на підставі Лісабонського дого-
вору, таким чином має бути створена ефективна система захисту прав 
людини в ЄС.

Первинне законодавство у сфері основоположних прав і свобод скла-
дають установчі договори (Договір про створення Європейського Союзу 
і  Договір про функціонування Європейського Союзу), причому в  межах 
комунітарного права це акти вищої юридичної сили, та Хартія основних 
прав Європейського Союзу (далі лише Хартія). Хартія стала частиною пер-
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винного права після ратифікації Лісабонського договору, в результаті чого 
ЄС вирішив спірний статус Хартії протягом періоду між її прийняттям (2000) 
і внесенням до первинного права (2009, стаття 6, абзац 1 ДЄС). 

Основним джерелом захисту прав людини в Європейському Союзі вва-
жається саме Хартія. Однак крім неї Суд у процесі тлумачення змісту окре-
мих прав керується і спільними конституційними традиціями країн-чле-
нів та Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод 
Ради Європи, та іншими міжнародними документами відповідно до статті 
6 ДЄС.

Статус Хартії у законодавстві ЄС змінився із набуттям чинності Лісабон-
ського договору. Початково Хартію, як договір між установами, що не був 
юридично обов’язковим, використовував Суд, і де факто вона стала части-
ною законодавства вже після її підписання установами ЄС (Рада, Парламент, 
Комісія у 2000 р. в Ніцці). Суд посилався на положення Хартії при прийнятті 
рішень. На даний час однак у статті 6 абзаці 1 ДЄС прописана така сама 
юридична сила Хартії, яку мають установчі договори:
(1) Союз визнає права, свободи й  принципи, викладені в  Хартії основних 
прав Європейського Союзу від 7 грудня 2000 р., адаптованій 12 грудня 2007 
р. у Страсбурзі, яка має таку саму юридичну силу, як і Договори.

Положення Хартії жодним чином не збільшують повноваження Союзу, 
які визначені в Договорах. 

Права, свободи й  принципи інтерпретуються в  Хартії відповідно до 
загальнообов’язкових положень глави VII Хартії, якими регулюється її тлу-
мачення і застосування, з належним врахуванням пояснень, на які є поси-
лання в Хартії і які вказують на джерела цих положень. 

З  точки зору закріплення переліку (каталогу) основоположних прав 
і свобод у законодавстві ЄС важливим є формулювання статті 6, абзацу 2 
ДЄС, яка про майбутнє зазначає:
(2) Союз приєднається до Європейської конвенції про захист прав людини 
і основних свобод. Це приєднання ніяк не впливає на повноваження Союзу, 
прописані в Договорах. 

Умови приєднання Союзу до Конвенції поки що не стали предметом чин-
ного правового регулювання. Важливим питанням визначення приєднан-
ня Союзу до Конвенції є відношення Хартії і Конвенції, відношення Суду до 
Європейського суду з прав людини і можливість перегляду рішень одного 
суду іншим. З боку Ради Європи приєднання Союзу до Конвенції уможлив-
лює Протокол №14 до Конвенції, підписаний 13 травня 2004 р., що набув 
чинності і вступив в силу 1 червня 2010 року. На підставі цього Протоколу 
і відповідно до положень Договору про функціонування Європейського Со-



Менеджмент кордонів 43

юзу був розроблений Протокол про приєднання ЄС до Конвенції, який од-
нак на підставі негативної оцінки № 2/20137 Суду призупинив на даний час 
процес приєднання ЄС до Договору. На це делікатне питання приєднання 
або правових відносин між двома регіональними системами захисту прав 
людини й досі немає чіткої відповіді, насамперед з правової точки зору, чи 
Союз незважаючи на політичні декларування про інтерес приєднатися до 
Договору зробить це, чи ні.

Стаття 6, абзац 3 ДЄС звучить так:
(3) Основні права, як вони гарантовані Європейською конвенцією про 

захист прав людини й основних свобод, і як вони випливають із конститу-
ційних традицій, спільних для всіх країн-членів, складають загальні прин-
ципи права Союзу.

Принципи – це особливі джерела права Союзу, причому для їх імплемен-
тації діє положення, що їм повинні відповідати вторинні акти установ Союзу 
та міжнародні договори, які має укладені Союз.

При захисті основоположних прав як загальних принципів Суд ЄС 
зобов’язаний керуватися насамперед загальними конституційними тради-
ціями країн-членів та міжнародними документами, що стосуються захисту 
прав людини, які спільно розробляли держави-члени або до яких вони 
приєдналися, насамперед Європейською конвенцією про захист прав лю-
дини й основних свобод.

Принцип дотримання прав людини, включно з  правами осіб, що нале-
жать до меншин, гарантований статтею 2 ДЄС, як одна з основних ціннос-
тей, на яких формується Союз: Союз базується на цінностях поваги до люд-
ської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави і поваги до 
прав людини, включно з правами осіб, що належать до меншин. Ці цінності 
є спільними для держав-членів у суспільстві, в якому переважає плюралізм, 
недискримінація, толерантність, справедливість, солідарність і рівність між 
жінками й чоловіками.

Положення статті 7 Договору про функціонування ЄС забезпечують 
засоби захисту цінностей, закріплених у  статті 2 ДЄС. На підставі статті 7 
Рада за пропозицією однієї третьої держав-членів або Європейського Пар-
ламенту, або Європейської Комісії більшістю у чотири п’ятих своїх членів 
після погодження з Європейським Парламентом має можливість прийняти 
рішення, що з боку окремої держави-члена ЄС існує явна загроза серйоз-
ного порушення цінностей, передбачених статтею 2. Перед прийняттям 
такого рішення Рада заслухає відповідну державу-члена і  за аналогічною 
процедурою може надіслати їм належні рекомендації. Саме дотримання 
7 Позиція Суду ЄС № 2/2013, опублікована 18 грудня 2014 р., інтернет-ресурс: 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140180sk.pdf
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цінностей, передбачених у статті 2 ДЄС, відповідно до статті 49 ДЄС є умо-
вою подачі заявки на членство в ЄС.

Наступним положенням первинного права щодо проблематики захисту 
прав людини є  стаття 18 ДЄС, яка забороняє дискримінацію за ознакою 
громадянства. В  межах дії Договорів, щоб не було порушено їх особливі 
положення, будь-яка дискримінація за ознакою громадянства забороне-
на. Європейський Парламент і Рада, діючи згідно із звичною законодавчою 
процедурою, можуть прийняти правила про заборону дискримінації. 

У статті 19 ДЄС закріплено повноваження Ради одноголосно приймати 
за пропозицією Комісії і  після погодження з  Європейським Парламентом 
заходи по боротьбі з дискримінацією за ознаками статі, неповносправнос-
ті, віку або сексуальної орієнтації, расовою або етнічною приналежністю, 
віровизнанням або релігійними переконаннями.

Стаття 151 Договору про функціонування ЄС регулює дії Союзу і дер-
жав-членів у сфері соціальної політики і дотримання соціальних прав. Зміст 
цієї статті був частиною попереднього правового регулювання, причому 
у ній прописано дотримання соціальних прав так, як це передбачено в Єв-
ропейській соціальній хартії, підписаній у Туріні 18 жовтня 1961 р., та в Хар-
тії Співтовариства про основні соціальні права працівників від 1989 року. 
У статті закріплено зобов’язання Союзу і держав-членів сприяти зайнятості 
працівників, покращувати умови життя й праці для створення можливості 
їх гармонізації, водночас підтримувати процес вдосконалення; належний 
соціальний захист, соціальний діалог, діалог між соціальними партнерами, 
розвиток людських ресурсів заради досягнення тривалого високого рівня 
зайнятості та боротьби проти виключення з ринку праці.

Важливу роль у системі захисту прав людини в ЄС відіграє Суд ЄС і його 
судова практика. Основоположні права в судовій практиці Суду охоплю-
ють широкий спектр і поширюються на процесуальні й інституційні гаран-
тії. Можна навести приклад тих з  них, захист яких був у  суті рішень суду. 
Йдеться про загальний захист особистості (Штаудер, 69/71), захист влас-
ності (Гауер, 44/79), свободу віровизнання (Прай, 130/75), свободу слова 
(Фльоміше Бюхер – VBVB і VBBB, 63/82), принцип рівності (Разоук, 75/82), 
свободу інформації (Захист ненароджених дітей, С-159/90), свободу зібрань 
(Gewerkschaftsbund, 175/73), процесуальні та юридичні основні права, зо-
крема право на ефективний правовий захист (Гофман – Ля Роше, 85/76), 
право на належний процес, включно з належним допитом (Джонсон про-
ти головного констебля Королівської поліції Ольстера, 222/84; Pecastaing, 
98/79) та заборону подвійного покарання (Волт Вільгельм, 14/68).

Особливим загальним принципом європейського права, що застосову-
ється при оцінці основоположних прав і свобод Суд ЄС називає принцип 
пропорційності. Цей принцип відображає той факт, що обмеження осно-
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воположних прав і свобод юридичними актами вторинного права можливе 
лише в тому випадку, якщо це в  інтересах громадськості (в інтересах ЄС), 
і не виходить за межі цілей ЄС. В основі будь-якого обмеження основопо-
ложних прав і свобод має бути принцип пропорційності, тобто що «з огляду 
на мету це не є  неналежним і  недопустимим втручанням у  саму сутність 
основоположних прав, які є під захистом». 

У зв’язку з генезисом і оцінкою значення судової практики Суду у сфе-
рі захисту прав людини на комунітарному рівні слід зазначити, що Суд не 
завжди мав однаковий підхід до проблематики прав людини. На початку 
при прийнятті рішень Суд у питаннях прав людини був досить стриманим, 
оскільки була думка, що він не уповноважений приймати рішення про 
співвідносність комунітарних нормативно-правових актів з національним 
законодавством. Цей підхід Суду по суті ґрунтувався на тому, що питання 
захисту прав людини не належать до компетенції Союзу (перед тим Співто-
вариства), це компетенція держав-членів. Злам у підході Суду настав із при-
йняттям доктрини про перевагу комунітарного права над національним 
законодавством держав-членів. Суд вперше у свої практиці формально ви-
знав права людини одною з основних частин законодавства Співтовариств 
у своєму рішенні по справі Stauder.

Забезпечення захисту прав людини з боку Суду є дуже важливим з точ-
ки зору законності Союзу. Оскільки було зрозуміло, що із застосуванням 
комунітарного права прямо пов’язані питання захисту прав людини, Суд 
був змушений у своїй судовій практиці враховувати, що за законодавством 
держав-членів і  міжнародними договорами, обов’язковими для держав-
членів, дотримується і захищається певне коло прав, які Суд назвав осно-
воположними правами. Якщо б  Суд у  процесі прийняття рішень ці права 
не враховував, то це б означало, що органи Союзу, а перед тим Співтова-
риства, у процесі виконання своїх повноважень не повинні дотримуватися 
основних прав, що могло б мати фатальні наслідки для законності Союзу. 
Тому Суд частково і  з прагматичних причин створив єдиний стандарт за-
хисту прав людини, який відмінний від законодавства держав-членів і між-
народних договорів, але на них ґрунтується. Тобто Суд зробив так, щоб ко-
мунітарне право відбивало основні цінності держав-членів, але при цьому 
немає загрози для цілісності правової системи Співтовариства (сьогодні 
Союзу).

На підставі цього можна зазначити, що причиною того, що Суд почав 
забезпечувати захист основоположних прав людини, були не ідеали прав 
людини, але насамперед прагнення просунути доктрину переваги комуні-
тарного права, яку б конституційні суди, зокрема Німеччини й Італії, відмо-
вилися прийняти, якщо б Суд від моменту його створення не забезпечував 
у комунітарному праві захист основоположних прав і свобод. Протести цих 
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національних судів полягали в  побоюванні того, що внутрішньодержавні 
гарантії прав людини поглине економічно орієнтоване комунітарне право. 
Саме таке негативне ставлення національних судів призвело до того, що 
Суд переоцінив свій підхід до захисту прав людини. Ці національні консти-
туційні суди критикували Суд, що у  сфері комунітарного права він не за-
безпечує стандарту захисту прав людини, еквівалентного з національними 
стандартами. Німецький конституційний суд у своєму рішенні, відомому як 
справа Соланж І, виголосив, що він залишає за собою право приймати рі-
шення про співмірність комунітарного права із захистом прав людини від-
повідно до німецької конституції, якщо Судом не буде забезпечено рівно-
цінного стандарту їх захисту на комунітарному рівні. Подібні застереження 
мав також Італійський конституційний суд у своєму рішенні по справі Фрон-
тіні. 

На ці застереження Суд відреагував так, що почав забезпечувати захист 
основоположних прав на підставі автономного – комунітарного стандарту, 
який був створений в  межах його судової практики. У  1986 р. німецький 
конституційний суд у  своєму рішенні Соланж ІІ констатував, що стандарт 
захисту прав людини, забезпечуваний Судом ЄС, вже можна назвати до-
статньо високим і  якщо цей стандарт буде дотримано, то німецький кон-
ституційний суд у майбутньому не буде давати оцінку еквівалентності ко-
мунітарних нормативно-правових актів і німецької конституції. 

Значення судової практики Суду для формування прав людини у системі 
комунітарного права полягає у  тому, що Суд визнав основоположні пра-
ва невід’ємною частиною загальних принципів права, які мають юридич-
ну силу джерел первинного комунітарного права і права Союзу, а похідні 
(вторинні) джерела комунітарного права і права Союзу мають їм відповіда-
ти. Суд у своїй судовій практиці визнав, що основоположні права це єдина 
з основних складових комунітарного права, і саме тому Суд забезпечує їх 
захист, але при цьому наголосив, що основоположним правам як складовій 
комунітарного права має бути дана оцінка й забезпечений захист в межах 
самої системи комунітарного права, відокремлено від національних систем 
захисту прав людини, включно з  конституційним переліком (каталогом) 
прав людини в окремих державах-членах. Проте Суд визнав, що комунітар-
на система захисту прав людини не повинна ігнорувати спільні елементи 
національних систем захисту прав людини або міжнародні договори, що 
стосуються прав людини, насамперед Європейську конвенцію про захист 
прав людини й основоположних свобод, а навпаки вони мають стати пев-
ним відправним пунктом для Суду. Суд дав оцінку критикованому пору-
шенню основоположних прав виключно в контексті комунітарного права, 
беручи до уваги міжнародні договори, конституційні принципи, що є спіль-
ними для держав-членів, але абсолютно заперечив аргументи, які б ґрун-
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тувалися лише на законодавстві окремої держави-члена, оскільки це при-
звело б до загрози принципу єдності права Співтовариства і об’єднаності 
самого Співтовариства.

Суд у своїй судовій практиці також підкреслив зобов’язання держав-чле-
нів застосовувати комунітарні норми відповідно до вимог захисту осново-
положних прав і задля інтерпретації обґрунтування обмеження свобод, що 
випливають з Договору насамперед з точки зору основоположних прав.

Проте Суд констатував, що у  нього немає повноважень оцінювати від-
повідність внутрішньодержавного законодавства Європейській конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод. Судова практика пока-
зала, що у випадках, коли йдеться про оцінку відповідності внутрішньодер-
жавної норми, яка підпадає під дію законодавства Союзу, основоположним 
правам, то Суд протягом досудового провадження зобов’язаний надати 
судовому органу держави-члена всі критерії тлумачення задля оцінювання 
цієї норми; але якщо внутрішньодержавна норма, відповідність якої осно-
воположним правам має бути оцінена, не підпадає під дію законодавства 
Союзу, то Суд не може давати судовому органу держави-члена вказівки 
щодо оцінки відповідності цієї норми основоположним правам.

Суд у своїй судовій практиці також наголосив, що деякі основоположні 
права мають відносний характер і визначив критерії та цілі, якими обґрун-
товується їх обмеження.

На комунітарному рівні основоположні права Суд сформулював в меж-
ах своєї судової практики, тому для формування цієї системи характерний 
швидше казуїстичний аніж систематичний принцип, що у багатьох випад-
ках може призвести до неточності, яка стосується фактичного діапазону 
захисту прав людини в  Європейському Союзі. Саме відсутність система-
тичності при формуванні прав людини на комунітарному рівні є  предме-
том критики, у  відповідь на яку було створено Хартію основоположних 
прав Європейського Союзу – документ про основоположні права найви-
щої юридичної сили у  законодавстві Співтовариства, і  відповідно Союзу. 
Закріплення обов’язкового переліку прав людини в Європейському Союзі 
у формі Хартії мало б усунути прогалини у правовій системі захисту прав 
людини і сприяти підвищенню легітимності Європейського Союзу. Водно-
час це може призвести до зміни наявної динамічної і пружної, але до певної 
міри непередбачуваної системи захисту прав людини в Європейському Со-
юзі, що ґрунтується на судовій практиці Суду, який розвинув захист осно-
воположних прав у формі загальних правових принципів, на більш тради-
ційну систему захисту прав людини, що подібна до внутрішньодержавних 
систем, приймаючи їх національний конституційний захист. 

З  іншого боку може статися, навіть після включення Хартії у  систему 
обов’язкових джерел права Співтовариства (Союзу), що відкритість судової 
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практики – початково відправного джерела захисту основоположних прав 
у сфері застосування комунітарного права і права Союзу – буде позитивним 
моментом, адже судова практики може більш пружно і  належним чином 
реагувати на мінливі суспільні умови і конкретні обставини випадку. Про-
цес формування каталогу прав людини є відкритим процесом, який ще да-
леко не завершений, оскільки суспільні умови постійно змінюються. Після 
набуття чинності Лісабонського договору Хартія врешті-решт стала осно-
вним, проте не єдиним джерелом прав людини в  Європейському Союзі, 
й  особа вправі вимагати дотримання основоположних прав, закріплених 
в  інших джерелах, насамперед у  міжнародних договорах, ратифікованих 
державами-членами у  спосіб, передбачений національним законодав-
ством, або договорах, до яких приєднався ЄС. Це означає, що й після ство-
рення обов’язкового документу прав Європейського Союзу у формі Хартії 
судові органи Європейського Союзу відіграють важливу роль, що полягає 
не лише у нагляді над тлумаченням цього документу і його застосуванням, 
але до певної міри у  формуванні системи захисту основоположних прав 
у  Європейському Союзі, так само як судова практика формувала і  надалі 
формує багато сфер комунітарного права і права ЄС. 

Сфера основоположних прав і  свобод в межах ЄС регламентується та-
кож актами вторинного законодавства, яке містить передусім постано-
ви і директиви із сфери заборони будь-якої дискримінації, вільного пере-
міщення осіб включно із взаємним визнанням дипломів, притулку, права 
на проживання, свободи надання послуг, соціального забезпечення і т. ін. 
З точки зору структури вторинне законодавство регулює права всіх трьох 
поколінь з перевагою змісту прав економічної сфери. 

Нормативно-правові акти вторинного права дозволяють більш детально 
специфікувати і виконувати положення первинного права у сфері осново-
положних прав і свобод. Водночас вони є засобом уніфікації і гармонізації 
національного законодавства окремих держав-членів. Відповідно до док-
трини безпосереднього застосування і прямої дії права й у сфері осново-
положних прав і свобод ті, які випливають насамперед з постанов (в певних 
випадках і директив)8, якщо ними передбачені індивідуальні права, можуть 
вимагатися особами через суд. 

З конституційної точки зору до найбільш важливих відноситься правове 
регулювання принципу рівності, яке найширше розроблено в межах вто-
ринного права Союзу. 
 

8 Суд у випадку Ван Даян (№ 11/74) визнав, що за умови дотримання певних умов 
пряму дію можуть мати й директиви – якщо їхні положення безумовно й чітко ви-
кладені, пройшов певний термін для їх імплементації, а держава повною мірою 
не виконав зобов’язання, передбачені директивою.
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2. ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ЇХ ЗАХИСТ У ШЕНГЕНСЬКІЙ ЗОНІ

2.1. МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ МІГРАНТІВ, БІЖЕНЦІВ 
ТА ШУКАЧІВ ПРИТУЛКУ 

В межах міжнародної сфери права мігрантів регулюються насамперед пра-
вовим регулюванням в рамках ООН. До повноважень Інституту Верховного 
комісара ООН з питань біженців відноситься питання мігрантів, заявників 
на отримання притулку, насильно переміщених осіб та біженців.
Міжнародно-правовий захист включає багато сфер регулювання: 
1) права людини
2) зобов’язання держав прийняти повернених резидентів
3) зобов’язання надати консульську допомогу нерезидентам
4) заборона торгівлі людьми і зловживання в галузі міграції
5) особливий захист прав конкретних груп мігрантів (трудові мігранти, ма-

лолітні мігранти, жінки і т. д.) 

Законодавство ООН
a) у сфері правового регулювання питання біженців
1951 – Конвенція ООН про статус біженців
1967 – Протокол до Конвенції ООН про статус біженців 

b) у сфері правового регулювання трудових мігрантів
1949 – Конвенція Світової організації праці про міграцію з метою роботи 
1975 – Конвенція Світової організації праці про міграцію в неналежних умо-
вах і сприяння рівності можливостей та ставлення до працівників-мігрантів

1990 – Міжнародна конвенція про захист прав усіх працівників-мігрантів 
і членів їхніх сімей 
2011 – Конвенція Міжнародної організації праці про гідну працю домашніх 
працівників 

c) у сфері заборони незаконного ввозу мігрантів і торгівлі людьми
2000 – Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особли-
во жінками й дітьми 
2000 – Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю

Законодавство ЄС і Словацької Республіки
На даний час в’їзд і перебування іноземних громадян та питання візового 
режиму регулюються наступними юридичними нормами ЄС і  законодав-
ством СР:
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Договір про функціонування Європейського Союзу
Постанова Європейського Парламенту і Ради (ЕС) № 810/2009 від 13 
липня 2009 р., якою запроваджується візовий кодекс Співтовариства (т. 
зв. Візовий кодекс)
 Постанова Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/399 від 9 бе-
резня 2016 р., якою запроваджується Кодекс Співтовариства про прави-
ла переміщення осіб через кордони (Кодекс шенгенських кордонів)
Постанова Ради (ЕС) № 539/2001, в якій перелічено країни, громадяни 
яких повинні мати візу при перетині зовнішніх кордонів ЄС, та країни, 
громадяни яких звільнені від цього обов’язку
Постанова Ради (ЕС) № 1030/2002 від 19 травня 2008 р., на підставі 
якої запроваджується єдиний формат дозволів на проживання для гро-
мадян третіх країн відповідно до доповнення Постанови Ради (ЕС) № 
380/2008 від 18 квітня 2008 р.
Постанова Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 604/2013 від 26 
червня 2013 р., у якій прописано критерії та механізми визначення дер-
жави-члена, що оцінює запит про міжнародний захист, поданий в одній 
з  держав-членів громадянином третьої країни або особою без грома-
дянства 
Конституція Словацької Республіки (конституційний закон № 460/1992 
останньої редакції)
Закон № 404/2011 «Про перебування іноземних громадян та про зміну 
й доповнення до деяких законів» останньої редакції 
Закон № 480/2002 «Про притулок та про зміну й доповнення до деяких 
законів» 

2.2. ШЕНГЕНСЬКА УГОДА ТА ШЕНГЕНСЬКІ ACQUIS 

Шенгенська угода була підписана у Шенгені, в Люксембурзі 14 червня 1985 р. 
представниками Франції, Німеччини та країн Бенілюксу. Мета угоди – посту-
пова відміна контролю осіб на спільних кордонах країн (відома ще як Шенген 
І) і водночас зміцнення зовнішніх кордонів. Додаткова угода, детальний по-
ступ і правила були прийняті у формі Виконавчого договору до Шенгенської 
угоди (відома також як Шенген ІІ або Шенгенський договір) 19 червня 1990 р.

Ключові положення Шенгенської угоди такі:
відміна спільних кордонів за одночасного зміцнення зовнішніх кор-
донів,
уніфікація положень для вступу і короткочасного перебування інозем-
них громадян у Шенгенській зоні (шенгенська віза)
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окреме оформлення (на кордоні) людей з з шенгенських і нешенген-
ських країн в аеропортах і в портах,
уніфікація умов при поданні запиту про притулок,
заходи проти транскордонної торгівлі наркотиками,
співпраця поліції,
співпраця шенгенських кордонів у сфері юстиції,
створення спільної інформаційної системи (СІС), у якій були б об’єднані 
бази даних країн-членів.

Шенгенський договір (1990) набув чинності у вересні 1993, але реально по-
чав діяти лише 26 березня 1995 після ліквідації внутрішніх кордонів у Фран-
ції та Німеччині. 

Амстердамським договором від травня 1999 р. включено правові норми 
із сфери шенгенської співпраці (відомі ще як Шенгенські acquis) у законо-
давство ЄС (т. зв. acquis communautaire). 

Основним сьогоднішнім регулятивним правовим інструментом є  кон-
солідований текст Постанови Європейського Парламенту і  Ради (ЄС) 
2016/399 від 9 березня 2016 р., на підставі якої запроваджено кодекс Спів-
товариства про правила, якими регулюється переміщення осіб через кор-
дони (Кодекс шенгенських кордонів) 9.

Оперативну співпрацю й  допомогу між державами-членами по відно-
шенню до контролю кордонів повинна здійснювати й координувати Євро-
пейська агенція прикордонної і  берегової охорони, створена на підставі 
постанови Європейського Парламенту й Ради (ЄС) 2016/1624. 10 

2.3. ПРАВА ОКРЕМИХ ОСІБ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ОРГАНІВ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

При забезпеченні прав осіб відповідно до шенгенських acquis слід розуміти різ-
ницю між окремими категоріями людей, які перетинають Шенгенський кордон. 

9 новою Постановою Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/399 від 2016 р. 
замінено попередній текст Постанови Європейського Парламенту і Ради (ЕС) № 
562/2006 від 15 березня 2006 р., за якою було запроваджено Кодекс Співтовари-
ства про правила, що регулюють переміщення осіб через кордони (Кодекс шен-
генських кордонів), опубліковану в Офіційному віснику ЄС L105, 13.04.2006, с. 1

10 Постанова Європейського Парламенту й Ради (ЄС) 2016/1624 від 14 вересня 2016 
р. про європейську прикордонну й берегову охорону, якою замінено постано-
ву Європейського Парламенту й Ради (ЄС) 2016/399 і якою відмінено постано-
ву Європейського Парламенту й Ради (ЕС) № 863/2007, постанову Ради (ЕС) № 
2007/2004 і рішення Ради 2005/267/ЕС (Офіційний вісник ЄС L 251, 16.09.2016 р.).
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Умови в’їзду громадян держав-членів ЄС у треті країни залишаються піс-
ля вступу до шенгенської зони незмінними. Визначальними є вимоги при-
ймаючих або транзитних держав. 

Окреме регулювання мають умови в’їзду громадян третіх країн на тери-
торію ЄС і Шенгену, вони прописані в межах шенгенських acquis. Громадя-
нин третьої країни, який планує в’їжджати на територію шенгенської зони 
(а це не лише територія держав-членів ЄС, але й Норвегії, Швейцарії, …), по-
винен пред’явити дійсний проїзний документ, а в окремих випадках дійсну 
уніфіковану шенгенську візу (деталі визначено в  Положенні 539/200111). 
Віза видається державою-членом ЄС і відповідною державою шенгенської 
зони. 

В умовах СР виконання зобов’язань, що випливають з положень, якими 
регулюється перетин зовнішніх кордонів, та національного законодавства 
(насамперед закон № 404/2011 «Про перебування іноземних громадян» 
останньої редакції) забезпечує Управління прикордонної поліції і  поліції 
у справах іноземних громадян Президії Корпусу поліції у співпраці з відді-
лами прикордонного контролю Корпусу поліції та відділами поліції у спра-
вах іноземних громадян Корпусу поліції. До основних завдань Управління 
прикордонної поліції і поліції у справах іноземних громадян Президії Кор-
пусу поліції належить:

«управління, спрямування, координація і контроль роботи служби при-
кордонної поліції і служби поліції у справах іноземних громадян;
забезпечення і відповідальність за контроль зовнішнього кордону, який 
включає здійснення прикордонного контролю і прикордонного нагляду;
виконання завдань, пов’язаних з відкриттям, закриттям і змінами харак-
теру прикордонних пунктів пропуску на зовнішніх кордонах ЄС (далі 
лише ЄС);
виконання завдань, пов’язаних із тимчасовим здійсненням контролю на 
внутрішніх кордонах ЄС;
виконання міжнародних зобов’язань і  завдань, які має Управління 
у зв’язку з членством Словацької Республіки в агентстві Фронтекс;
виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням вимог поліції, судів, 
прокуратури, Словацького інформаційного агентства й  Міністерства 
оборони Словацької Республіки на прикордонних пунктах пропуску 
в межах затримання осіб, автомобілів і речей;

11 Постанова Ради (ЕС) № 539/2001 від 15 березня 2001 р., де вказаний перелік 
третіх країн, громадяни яких повинні мати візу при перетині зовнішніх кордонів 
держав-членів, і країн, громадяни яких від цього обов’язку позбавлені. Офіцій-
ний вісник ЄС L 81, 21.03.2001 р., с. 1–7. Інтернет-ресурс: http://data.europa.eu/eli/
reg/2001/539/oj
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виконання завдань в  межах боротьби проти фальсифікації і  внесення 
змін в проїзні документи, візи, дозволи на проживання та інші докумен-
ти;
підготовка поліцейських для роботи з виявленням нових форм і методів 
зміни, фальсифікації проїзних та інших документів;
забезпечення й  відповідальність за роботу головного прикордонного 
уповноваження Словацької Республіки і виконання завдань, що випли-
вають з міжнародних договорів про режим і співпрацю на державному 
кордоні, двосторонніх договорів, що стосуються проблематики контр-
олю кордонів;
опрацювання проектів загальнообов’язкових правових норм, міжнарод-
них договорів та угод, перенесення норм ЄС у законодавство Словаць-
кої Республіки та внутрішні норми, якими регулюється сфера діяльності 
Управління; участь у творенні інших правових норм;
забезпечення і  спрямування діяльності, пов’язаної із здійсненням де-
портації і розміщення іноземних громадян у відділах поліції для затри-
мання іноземних громадян;
забезпечення і спрямування діяльності, пов’язаної із здійсненням реад-
місії осіб і передачі поліцією через зовнішній кордон;
співпраця при забезпеченні діяльності, пов’язаної із здійсненням реад-
місії осіб і передачі поліцією через зовнішній кордон ЄС;
виконання завдань у сфері візової політики й візової практики;
складення загальнообов’язкових висновків для дирекції прикордонної 
поліції і  поліції у  справах іноземних громадян стосовно видачі інозем-
ним громадянам дозволів на постійне проживання відповідно до закор-
донних і політичних інтересів Словацької Республіки;
здійснення оперативно-розшукової діяльності служби прикордонної 
поліції і поліції у справах іноземних громадян з метою запобігання і ви-
криття організованої, неодноразової і  серйозної злочинної діяльності, 
пов’язаної з перетином державного кордону і нелегальним перебуван-
ням на території Словацької Республіки; отримання інформації про опе-
ративну ситуацію і координація заходів у боротьбі з організованою зло-
чинністю;
ведення слідства та методичне управління і ведення скороченого слід-
ства в межах, встановлених внутрішніми нормами;
вирішення спорів про територіальну юрисдикцію у  скороченому слід-
стві;
координація виконання завдань керівних підрозділів прикордонної по-
ліції і поліції у справах іноземних громадян у сфері організації потоку ін-
формації, дій поліції, встановлення особи тих, хто в’їжджає на територію 
Словацької Республіки без дійсних в’їзних документів; 
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виконання завдань у сфері потоку інформації;
здійснення аналізу ризиків у зв’язку із забезпеченням контролю кордо-
нів і боротьби проти нелегальної міграції;
виконання завдань центрального органу в  сфері нелегальної міграції, 
насамперед задля обміну інформацією між Європолом і Вишеградською 
четвіркою (далі лише В4);
ведення статистичних даних; також є контактним місцем для обробки єв-
ропейської статистики у сфері міграції і проживання відповідно до норм 
ЄС; роль координатора й адміністратора бази даних інформаційних сис-
тем Управління; здійснення діяльності, пов’язаної з управлінням інфор-
маційними системами служби прикордонної поліції і  поліції у  справах 
іноземних громадян»12

2.4 ПОВНОВАЖЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО КОРПУСУ СР ТА 
КРИМІНАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ’ЯЗАНА З НЕЗАКОННИМ 
ПЕРЕТИНОМ КОРДОНУ; ПРАВА ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Повноваження Поліцейського корпусу регулює закон НР СР № 171/1993 
Зб.з. про Поліцейський корпус у наступних редакціях, права іноземних гро-
мадян регулює закон № 404/2011 Зб.з. про перебування іноземних грома-
дян та про зміни і доповнення до деяких законів у наступних редакціях. 

У зв‘язку з незаконним перетином державного кордону та нелегальною 
міграцією Кримінальним законом передбачено матеріально-правову фор-
му покарання за наступні злочини:
§ 354 – вимушений перетин державного кордону
§ 355 a 356 – переправлення нелегалів через кордон 
§ 357 – незаконний перетин державного кордону

Крім визначення злочинів вищевказані положення встановлюють кримі-
нальну відповідальність за вимушений або незаконний перетин державно-
го кордону, підробку або фальсифікацію проїзних документів і переправ-
лення нелегалів через кордон.

Деталі юридичних повноважень відповідних європейських та націо-
нальних органів у межах Шенгенської інформаційної системи регулюються 
Постановою Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1987/2006 від 
20 грудня 2006 року про створення, роботу та використання Шенгенської 
інформаційної системи другого покоління (SIS II)13. З метою дотримання по-

12 Онлайн ресурс: http://www.minv.sk/?uhcp
13 Постанова Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1987/2006 від 20 
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станови у системі SIS II компетентні органи можуть опрацьовувати лише на-
ступні особисті дані (ст. 36, ч. 3): 
а) прізвище(а) та ім’я(а), ім’я(а) при народженні та до цього використовува-

ні імена, будь-які прізвиська та позивні, які наводяться окремо; 
б) усі особливі, об‘єктивні і незмінні фізичні ознаки; 
в) місце та дату народження; 
г) стать; 
ґ) фотографії; 
д) відбитки пальців; 
е) громадянство (-а) 
є) номери документів посвідчення особи та дату їх видачі. 

Особа може попросити інформацію про обсяг даних, зібраних в інформа-
ційній системі, які використовуються з цією метою, тобто у системі SIS II або 
SIRENE (у межах ЄС). Зміст цього права особи підпадає під правове регу-
лювання ст. 19 Конституції СР про право особи на захист від незаконного 
збору, публікацію або іншого неправомірного використання даних, які її 
стосуються. Інше правове регулювання наведено у законі № 122/2013 Зб.з. 
про захист особистих даних та про зміну та доповнення деяких законів 
у наступних редакціях та закон НР СР № 171/1993 Зб.з. про Поліцейський 
корпус у наступних редакціях. 

Відповідно до цього правового регулювання кожна особа має право 
просити Міністерство внутрішніх справ СР надати інформацію про те, які 
її персональні дані обробляються. Водночас користувач SIS або SIRENE по-
винен надати особі відповідь протягом 30 днів з моменту отримання пись-
мового запиту. Зацікавлена особа має право на виправлення або знищення 
персональних даних, які обробляються у системі SIS або SIRENE. Якщо заці-
кавлена особа підозрює, що її персональні дані обробляються незаконно, 
вона може повідомити про це Управління із захисту персональних даних 
СР, яке буде перевіряти, чи не були порушені її права.

Інші права осіб регулюються законодавством Словацької Республі-
ки рамково, зокрема, Конституцією і  на наднаціональному рівні – Кон-
венцією про захист прав людини і  основних свобод та Хартією основних 
прав ЄС. Права, що регулюються на основі наднаціональних документів 
зобов‘язують Словацьку Республіку дотримуватися і захищати права люди-
ни та основні свободи законним способом, який забезпечує застосування 
принципу недискримінації, визначеному зокрема в європейському праві.

грудня 2006 про створення, функціонування та використання Шенгенської 
інформаційної системи другого покоління (SIS II)Опубл. в L 381, 28. 12. 2006, с. 4
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Права осіб регулюються у рамках процесу затримання під час заборо-
неного перетину кордону, наприклад, у зв’язку із правом на людську гід-
ність, чи право на сімейне та особисте життя наступним чином:

Закон № 404/2011 Зб.з. про перебування іноземних громадян та про змі-
ну і доповнення деяких законів у наступних редакціях, визначає права іно-
земних громадян у § 94 - § 99. 

§ 94 Розміщення затриманих громадян третіх країн 
(1) При розміщенні громадянина третьої країни центр утримання пови-

нен зважати на його вік, стан здоров‘я, сімейні та родинні стосунки, 
релігійні, етнічні або національні особливості.

(2) Чоловіки, жінки, особи молодші 18 років та особи старшого віку повинні 
бути розміщені окремо. Виняток можна зробити у випадку, якщо грома-
дяни третьої країни перебувають у родинних стосунках.

(3) У  центрі утримання сім’ю необхідно розмістити разом. Якщо центр 
утримання прийме рішення розділити сім’ю, він завжди повинен звер-
тати увагу на те, щоб наслідки цього розділення відповідали причинам.

§ 95 Охорона здоров’я затриманого громадянина третьої країни 
(1) Громадянин третьої країни зобов’язаний пройти медичний огляд в об-

сязі, визначеному лікарем, у тому числі необхідне діагностичне та лабо-
раторне обстеження, щеплення та профілактичні заходи у визначеній 
медичній установі; особлива увага приділяється вразливим особам

(2) Якщо стан здоров‘я громадянина третьої країни вимагає надання ме-
дичної допомоги, яку центр утримання не може надати, центр утри-
мання повинен забезпечити йому такий догляд у  медичній установі 
поза межами об‘єкта.

(3) Якщо громадянин третьої країни навмисно зашкодить своєму здоров’ю, 
він зобов‘язаний відшкодувати витрати за надання медичної допомоги 
і  фактично понесені витрати за догляд за ним та його транспорту-
вання у медичний заклад.

Права та обов’язки громадянина третьої країни, який знаходиться 
у центрі утримання
§ 96
(1) Громадянин третьої країни має право на безперервний восьмигодинний 

час для сну та на дві щоденні прогулянки по призначеній для цього тери-
торії тривалістю щонайменше годину.

(2) Громадянин третьої країни віком молодше 18 років має право на до-
ступ:
а) до освіти, якщо затримання триватиме більш трьох місяців;
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б) до дозвілля, в тому числі ігрові і розважальні заходи, які відповідають 
його віку.

(3) Громадянин третьої країни зобов‘язаний дотримуватися правил внутріш-
нього порядку установи, виконувати накази та інструкції поліцейського. 

§ 97
(1) Громадянин третьої країни може власним коштом відправляти доку-

менти.
(2) З метою застосування своїх прав громадянин третьої країни має право 

подавати державним органам Словацької Республіки заяви та скарги, 
які відділення поліції повинне одразу відправити. 

(3) Громадянин третьої країни може власним коштом замовляти книги, 
пресу та журнали, у  тому числі закордонні, якщо вони розповсюджу-
ються на території Словацької Республіки.

§ 98
(1) Громадянин третьої країни має право приймати відвідувачів, щонай-

більше дві особи, раз на три тижні протягом 30 хв. В обґрунтованих ви-
падках керівник центру утримання може зробити виняток. 

(2) З особами, які надають громадянину третьої країни правовий захист, 
громадянин третьої країни має право бачитися без обмежень.

(3) Шукач притулку, має право на:
a) спілкування з  представниками Управління Верховного комісара Ор-

ганізації Об‘єднаних Націй у справах біженців, членами сім’ї та особа-
ми, які надають юридичну допомогу шукачеві притулку,

b) візит представників Управління Верховного комісара Організації 
Об‘єднаних Націй у справах біженців, членів сім’ї та осіб, які надають 
юридичну допомогу шукачеві притулку.

(4) Шукачеві притулку можуть обмежити доступ до членів сім’ї та осіб, які 
надають юридичну допомогу у  випадку загрози для державної безпеки 
та громадського порядку або на основі рішення керівника центру утри-
мання, якщо це не сильно обмежить або унеможливить доступ цих осіб 
до шукача притулку.

§ 99
(1) Громадянин третьої країни може раз на два тижні приймати посилку 

з  речами особистого користування вагою до п‘яти кілограмів. Обме-
ження не поширюється на посилки з одягом.

(2) Центр утримання здійснює перевірку вмісту посилки. Речі та матеріа-
ли, зазначені у § 78 пункт 1, не будуть надані громадянину третьої кра-
їни, а будуть відправлені назад відправнику за його рахунок. 
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(3) Громадянин третьої країни може без обмеження отримувати фінансові 
кошти. Центр утримання повинен забезпечити їх зберігання.

Окрему категорію прав іноземних громадян складають так звані процесу-
альні права, які пов‘язані з правом на справедливий судовий розгляд, 
визначеним у статті 6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. 
Ці права визначені в § 90 закону № 404/2001 Зб.з. про перебування інозем-
них громадян та про внесення змін до деяких законів у наступних редакці-
ях. Ці права визначені в  резервному порядку як обов‘язки компетентних 
державних органів дотримуватися змісту права на справедливий судовий 
розгляд:

Поліцейське відділення зобов’язане: 
а) повідомити громадянинові третьої країни одразу ж після його затри-

мання мовою, яку він розуміє, 
1 про причини затримання,
2. про можливість повідомити про своє затримання представницькій 

установі держави, громадянином якої він є,
3. про можливість повідомити про своє затримання комусь зі близьких 

осіб та адвокатові
4. про можливість перевірки законних підстав рішення про затриман-

ня,
б) якщо громадянин третьої країни попросить повідомити про його за-

тримання представницькій установі держави, громадянином якої він є, 
необхідно негайно повідомити про це представницьку установу; у  ви-
падку, якщо представницька установа цієї держави не має юридичної 
адреси на території Словацької Республіки, поліцейський відділок пові-
домить про затримання Міністерство закордонних справ.

в) якщо громадянин третьої країни попросить, то необхідно негайно на-
дати йому можливість повідомити про затримання комусь із близьких 
осіб та адвокату,

г) протягом усього часу затримання громадянина третьої країни слід пе-
ревіряти, чи діє причина затримання,

ґ) громадянина третьої країни необхідно проінструктувати мовою, яку 
він розуміє, або мовою, яку можна обґрунтовано вважати зрозумілою 
затриманому про можливість попросити допомогу з метою добровіль-
ного повернення, про можливість звернутися до неурядових організацій 
а у випадку, якщо громадянин третьої країни подав заяву із проханням 
про надання притулку або продемонстрував намір таку заяву подати 
також про можливість контактувати Управління Верховного комісара 
Організації Об‘єднаних Націй у справах біженців.
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Окрім прав, іноземні громадяни також мають зобов‘язання, визначені 
активним способом, або як зобов‘язання утримуватися від дій, які супер-
ечили б положенням національного і наднаціонального законодавства. На-
приклад, іноземний громадянин зобов’язаний:

пройти медичний огляд в  обсязі, визначеному лікарем, у  тому числі 
необхідне діагностичне та лабораторне обстеження, вакцинацію та про-
філактичні заходи у визначеній медичній установі; особлива увага приді-
ляється вразливим особам (§ 95, час. 1 закону № 404/2011 Зб. з.)
Якщо громадянин третьої країни навмисно зашкодить своєму здоров’ю, 
він зобов‘язаний відшкодувати витрати на надання медичної допомоги 
і фактично понесені витрати за догляд і транспортування у медичну уста-
нову (§ 95, част. 3 закону № 404/2011 Зб. з.)
оплатити харчування у  центрі затримання: витрати на харчування по-
криває громадянин третьої країни, якому було надане харчування; якщо 
актуальні обставини цього не дозволяють або якщо мова йде про про-
хача притулку, витрати на харчування несе держава (§ 91, част. 3 закону 
№ 404/2011 Зб. з.)
повідомити про перебування або виплатити грошову заставу замість за-
тримання у випадку адміністративної справи про депортацію (§ 89, част. 
1 закону № 404/2011 Зб. з.)
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