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ПРАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ РАДИ ЄВРОПИ 

 

Шварцева М. І. 
здобувач кафедри міжнародного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
м. Харків, Україна 

 

На сьогодні є загально визнаним, що міжнародні організації, як самостійні суб’єкти 

міжнародного публічного права, мають повноваження згідно зі своїми установчими до-

кументами здійснювати нормотворчу і пов’язану з нею кодифікаційну і контрольну фун-

кції [1, с. 46]. Зокрема здатність міжнародних організацій приймати відповідні зо-

бов’язальні акти означає можливість впливати на поведінку держав – членів таких між-

народних організацій [2, с. 127]. 

Досліджуючи діяльність Ради Європи, як однієї з найбільш авторитетних за своїм зна-

ченням і чисельних за своїм складом регіональних міжнародних організацій, можна кон-

статувати, що Парламентська Асамблея як статутний орган Ради Європи (надалі по текс-

ту – Парламентська Асамблея, Асамблея або ПАРЄ) активно сприяє створенню в Європі 

єдиного правового простору. ПАРЄ має значний вплив на європейські міждержавні від-

носини і є тим самим форумом, де парламентарії практично всіх країн Європи мають 

можливість висловлювати позиції та інтереси населення європейських країн. 

Згідно з власними Правилами процедури [3] Парламентська Асамблея Ради Європи 

приймає такі основні види документів: рекомендації (recommendations), резолюції (resolu-

tions), висновки (opinions). 

Рекомендації ПАРЄ (recommendations) відповідно до правила 25 Правил процедури 

Парламентської Асамблеї – це «адресовані Комітету Міністрів пропозиції, виконання 

яких виходить за рамки компетенції Асамблеї та є компетенцією урядів»[3, rule 25]. Ко-

мітет Міністрів Ради Європи (надалі по тексту – КМРЄ) згідно зі своїми статутними пов-

новаженнями не зобов’язаний враховувати рекомендації Парламентської Асамблеї під 

час прийняття рішень, однак за роки існування Ради Європи склалася така тенденція, що 

Комітет Міністрів намагається отримати консультативний висновок або рекомендацію 

ПАРЄ за кожної нагоди. Стаття 15 Статуту Ради Європи визначає, що: «Комітет 

Мiнiстрiв розглядає, за рекомендацією Асамблеї або за своєю власною iнiцiативою, захо-

ди, яких необхідно вжити для досягнення мети Ради Європи, включаючи питання про 

укладення конвенцій або угод i прийняття урядами спiльної полiтики щодо конкретних 

питань» [4, art. 15].  

Рекомендації ПАРЄ мають беззаперечний авторитет, адже висловлюють спільну пози-

цію усіх парламентаріїв держав – членів Ради Європи з того чи іншого питання та, безу-

мовно, впливають на відповідну державу, стосовно якої приймаються. Рекомендації ПА-

РЄ можуть утворювати норми «м’якого права» і встановлювати прямі міжнародно-

правові зобов’язання. Як приклад, можна навести Рекомендацію Парламентської Асамб-

леї 1201 «Щодо Додаткового протоколу про права меншин до Європейської конвенції з 

прав людини» [5]. Пряме посилання на зазначену рекомендацію існує у декількох міжна-

родних угодах про співпрацю та добросусідство за участю європейських країн, зокрема в 

угоді між Угорщиною та Словаччиною (1995 р.) та Угорщиною і Румунією (1996 р.). По-

силання на зазначену Рекомендацію Асамблеї у зазначених міжнародних договорах на-

дають їй зобов’язальної сили [6, с. 101].  

Варто також згадати, що існує прецедент, коли національний конституційний суд кра-

їни – члена Ради Європи обґрунтував своє рішення, спираючись на вже згадану Рекомен-

дацію Парламентської Асамблеї 1201. Зокрема йдеться про Рішення Конституційного 

Суду Румунії від 20 липня 1999 р., в якому Суд постановив, що він має право вирішувати 
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питання щодо перегляду норм Конституції Румунії у зв’язку з ратифікацією Румунією 

Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин 1992 р. [7].  

Для об’єктивності зауважимо, що зазначене рішення було згодом скасоване у зв’язку 

із відсутністю у Конституційного Суду Румунії належних повноважень щодо вирішення 

питань відповідності міжнародних договорів положенням Конституції Румунії [6, с. 101]; 

однак посилання на документи ПАРЄ ймовірно може покласти початок формуванню від-

повідної практики у діяльності судових органів інших держав – членів Ради Європи. 

Резолюції ПАРЄ (resolutions) згідно з правилом 25 Правил процедури ПАРЄ – це «рі-

шення ПАРЄ з питань, що відносяться до її компетенції або являють собою ухвалену 

Асамблеєю точку зору з питань, за які вона несе відповідальність» [3, rule 25]. Інакше 

кажучи, резолюції відображають власний погляд ПАРЄ на певні події та політику. Резо-

люції надають можливість Парламентській Асамблеї висловлювати самостійну позицію з 

того чи іншого питання та надають їй можливість вийти за рамки власне дорадчого орга-

ну.  

Європейський суд з прав людини також використовує у своїй практиці резолюції ПА-

РЄ. Як приклад, можна навести рішення у справі «Призма Прес» проти Франції (Prisma 

Presse v. France) від 11 червня 2002 р. [6, с. 101]. Європейським судом задля обґрунту-

вання свого рішення по згаданій справі було процитовано Резолюцію 1165 «Про право на 

приватність» (1998 р.) щодо захисту права на повагу до приватного життя [8]. 

Висновки Асамблеї (opinions) є документами, що приймаються ПАРЄ з питань, поста-

влених перед нею Комітетом Міністрів. Відповідно до Статутної Резолюції 51 (30) «Що-

до прийняття нових членів» Комітет Міністрів перед запрошенням певної держави стати 

членом Ради Європи у відповідності до статей 4 і 5 Статуту [4, art. 4, 5] або ж у разі ви-

никнення ситуації виходу зі складу учасників Ради Європи, повинен спершу проконсуль-

туватися із Парламентською Асамблеєю [9].  

Хоча формально висновки ПАРЄ й не мають юридичної сили та не є обов’язковими 

для КМРЄ, на практиці Комітет Міністрів не погоджується прийняти нового члена до 

складу Ради Європи в разі отримання негативного висновку від ПАРЄ. Слід також за-

уважити, що зазвичай висновкам ПАРЄ передує відповідний запит КМРЄ, однак, відомі 

випадки, коли ПАРЄ випереджала Комітет Міністрів та ще до отримання офіційного за-

питу від КМРЄ надавала висновок щодо запрошення нового члена. Приклади подібних 

висновків ПАРЄ мали місце під час прийняття до Ради Європи Австрії у 1956 р. та Іспа-

нії у 1977 р. [6, с. 35]. 

Аналізуючи хронологію взаємовідносин між ПАРЄ та КМРЄ, можна прослідкувати, 

що за всі роки діяльності Ради Європи ПАРЄ надала Комітетові Міністрів більше 200 

різноманітних висновків, зокрема і з бюджетних питань [10, с. 103]. 

У підсумку можна констатувати, що, незважаючи на свій рекомендаційний характер, 

документи, які приймає Парламентська Асамблея, мають значний вплив на діяльність 

Ради Європи, і все частіше виходять за рамки консультативного статусу ПАРЄ.  
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