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Анотація навчальної дисципліни 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика Європейського суду з 

прав людини» зумовлено, з одного боку, необхідністю неухильного дотримання 

прав людини в Україні, як це передбачено ст. 3 Конституції України, а з 

другого – необхідністю сумлінного виконання Україною (pacta sunt servanda) 

міжнародно-правових зобов’язань перед Радою Європи, в рамках якої укладено 

Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (скорочено –

 Європе йська конве нція з прав люди ни (ЄКПЛ)). 

Предметом навчальної дисципліни є положення Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, а також структура, організація та практика 

діяльності Європейського суду з прав людини – контрольного органу, 

створеного відповідно до цієї Конвенції.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика Європейського 

суду з прав людини» є забезпечення оволодіння студентами знаннями про роль 

і значення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

практики Європейського суду з прав людини (Суд) у національному та 

міжнародному механізмі захисту прав людини, а також вироблення базових 

умінь і навичок щодо застосування Конвенції та практики Суду в юридичній 

практиці на національному рівні. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є з’ясування 

історичних причин і умов підписання Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод; ознайомлення зі змістом Конвенції та Протоколів до 

неї в їх тлумаченні Судом; засвоєння особливостей ратифікації Конвенції, її дії, 

внесення змін до неї, висловлення застережень, а також денонсації; виявлення 

місця Конвенції у національній правовій системі України та інших держав-

членів Ради Європи; загальна характеристика правового статусу, юрисдикції та 

порядку роботи Суду; встановлення особливостей рішень Суду, їх пошуку та 

застосування; засвоєння процедури виконання рішень Суду; з’ясування 

особливостей тлумачення та застосування Конвенції Судом. 

 

Annotation of academic discipline 

 

Studying the academic discipline "Theory and Practice of the European Court of 

Human Rights" is conditioned, on the one hand, by the need for undeviating 

compliance with human rights in Ukraine, as provided for in Artile 3 of the 

Constitution of Ukraine, and on the other hand by the need for Ukraine to fulfill in 

good faith (pacta sunt servanda) international legal obligations to the Council of 

Europe, within the framework of which the Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms (abbreviated as the European Convention on 

Human Rights (ECHR)) was concluded. 

The subject of the academic discipline includes provisions of the Convention for 

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as well as the structure, 

organization and practice of the European Court of Human Rights, a supervisory 

judicial body established in accordance with this Convention. 

The purpose of studying the academic discipline "Theory and Practice of the 

European Court of Human Rights" is to ensure that students acquire knowledge about 

the role and significance of the Convention for the Protection of Human Rights and 



Fundamental Freedoms and the practice of the European Court of Human Rights 

(Court) in the national and international mechanisms for the protection of human 

rights, as well as the development of basic skills and knowledge of the application of 

the Convention and the practice of the Court in legal practice at the national level. 

The main tasks of studying the academic discipline are to establish the historical 

reasons and conditions for the signing of the Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms; familiarization with the content of the 

Convention and the Protocols thereto as interpreted by the Court; learning features of 

the ratification of the Convention, its operation, amendments to it, making reservation 

clauses, as well as denunciation; identification of the place of the Convention in the 

national legal system of Ukraine and other Council of Europe Member States; general 

characteristics of the legal status, jurisdiction and order of the Court’s work; 

highlighting the specifics of the decisions of the Court, their search and application; 

mastering the procedure for the execution of court decisions; clarification of the 

peculiarities of the interpretation and application of the Convention by the Court. 

 

Annotation de la discipline académique 

 

L'étude de la discipline académique «Théorie et pratique de la Cour européenne 

des droits de l'homme» est conditionnée, d'une part, par la nécessité d'un respect sans 

faille des droits de l'homme en Ukraine, tel que prévu à l'article 3 de la Constitution 

de l'Ukraine, et sur d'autre part par la nécessité pour l'Ukraine de remplir de bonne foi 

(pacta sunt servanda) les obligations juridiques internationales envers le Conseil de 

l'Europe, dans le cadre desquelles la Convention de sauvegarde des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales (en abrégé Convention européenne des droits de 

l'homme (CEDH)) a été conclu. 

Le sujet de la discipline académique comprend les dispositions de la Convention 

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la 

structure, l'organisation et la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, 

un organe judiciaire de contrôle établi conformément à cette Convention. 

L'objectif de l'étude de la discipline académique "Théorie et pratique de la Cour 

européenne des droits de l'homme" est de faire en sorte que les étudiants acquièrent 

des connaissances sur le rôle et la signification de la Convention de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur la pratique de la Cour 

européenne des droits de l'homme dans les mécanismes nationaux et internationaux 

de protection des droits de l'homme, ainsi que le développement des compétences et 

des connaissances de base de l'application de la Convention et de la pratique de la 

Cour dans la pratique juridique au niveau national. 

Les principales tâches de l'étude de la discipline académique sont d'établir les 

raisons historiques et les conditions de la signature de la Convention de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales; familiarisation avec le contenu 

de la Convention et de ses Protocoles tels qu'interprétés par la Cour; apprendre les 

caractéristiques de la ratification de la Convention, de son fonctionnement, de ses 

amendements, de l'élaboration des clauses de réserve, ainsi que de la dénonciation; 

identification de la place de la Convention dans le système juridique national de 

l'Ukraine et des autres États membres du Conseil de l'Europe; caractéristiques 

générales du statut juridique, de la compétence et de l'ordre des travaux de la Cour; 

mettre en évidence les spécificités des décisions de la Cour, leur recherche et leur 



application; maîtriser la procédure d'exécution des décisions de justice; clarification 

des particularités de l'interprétation et de l'application de la Convention par la Cour. 

  



ВСТУП  
Програма навчальної дисципліни «Теорія і практика Європейського суду з 

прав людини» укладена відповідно до Освітньо-професійної програми 

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітня програма 

«Публічне адміністрування», затвердженої наказом по університету від 20 

лютого 2019 року № 36-Н та Стандарту вищої освіти України другого 

(магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузь знань 28 Публічне 

управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 

04 серпня 2020 року № 1001. 

Предметом навчальної дисципліни є положення Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, а також структура, організація та практика 

діяльності Європейського суду з прав людини – контрольного органу, 

створеного відповідно до цієї Конвенції.  

Метою навчальної дисципліни «Теорія і практика Європейського суду з 

прав людини» є забезпечення оволодіння студентами знаннями про роль і 

значення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

практики Європейського суду з прав людини (Суд) у національному та 

міжнародному механізмі захисту прав людини, а також вироблення базових 

умінь і навичок щодо застосування Конвенції та практики Суду в сфері 

публічного управління та адміністрування на національному рівні. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Теорія і 

практика Європейського суду з прав людини»  є з’ясування історичних причин і 

умов підписання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; 

ознайомлення зі змістом Конвенції та Протоколів до неї в їх тлумаченні Судом; 

засвоєння особливостей ратифікації Конвенції, її дії, внесення змін до неї, 

висловлення застережень, а також денонсації; виявлення місця Конвенції у 

національній правовій системі України та інших держав-членів Ради Європи; 

загальна характеристика правового статусу, юрисдикції та порядку роботи 

Суду; встановлення особливостей рішень Суду, їх пошуку та застосування; 

засвоєння процедури виконання рішень Суду; з’ясування особливостей 

тлумачення та застосування Конвенції Судом. 

Відповідно до освітньо-професійної програми майбутній фахівець з 

публічного управління та адміністрування має здобути загальні 

компетентності:  

− здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК01);  

− здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК02); 

− здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і 

культурний рівні (ЗК04); 

− здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК07); 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

− здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб 

забезпечення національної безпеки України (СК06); 

− здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, 

аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку 

нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та 



адміністрування (СК07); 

− здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері 

публічного управління та адміністрування(СК09). 

− здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції (СК10),  

які формуються під час вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика 

Європейського суду з прав людини» в комплексі обов’язкових освітніх 

компонент. 

Відповідно до освітньо-професійної програми здобувач при цьому має 

отримати наступні програмні результати навчання: 

 розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, 

враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, 

розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення (РН02); 

 здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 

проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та 

технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур (РН06); 

 розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні 

законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 

економічні та екологічні наслідки варіантів рішень (РН11). 

 планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері 

публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, 

постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних 

методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих 

висновків (PH 12).  

Програма навчальної дисципліни «Теорія і практика Європейського суду з 

прав людини» структурована згідно з особливостями організації навчального 

процесу. Важлива роль в програмі відводиться питанням, присвяченим 

юридичній діяльності у сфері Європейської конвенції з прав людини та 

протоколів до Конвенції (ЄКПЛ) на основі практики Європейського суду з прав 

людини (ЄСПЛ). Значний інтерес становить утвердження права як мистецтва 

добра і справедливості завдяки позитивному ставленню до захисту та 

дотриманню основоположних прав і свобод людини.  

Програма навчальної дисципліни складається з двох логічно 

взаємопов’язаних модулів. 

Модуль 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. 

Європейський суд з прав людини. 

Модуль 2. Права людини і основоположні свободи в практиці 

Європейського суду з прав людини. 

Навчальна дисципліна є обов’язковою. 

Форма підсумкового контролю знань: екзамен. 

  



Програмний зміст навчальної дисципліни* 

 

Модуль 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод. Європейський суд з прав людини 

Розділ 1. Історія створення та загальна характеристика Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод  
Передумови створення європейської системи захисту прав людини. Рада Європи: 

цілі та завдання організації. 

Історія розробки і укладення Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ). 

Судовий контроль за дотриманням конвенційних положень і право індивідуальних 

петицій. Принципи, на яких ґрунтується та які захищає ЄКПЛ. 

Загальна характеристика Європейської конвенції з прав людини. Протоколи до 

Конвенції. Місце Конвенції в національних правових системах. 

Основні права і свободи людини, що захищаються в рамках Європейської 

конвенції з прав людини. Особисті (громадянські) права і свободи. 

Політичні права і свободи. Процесуальні права і свободи. Особливості захисту 

прав вразливих верств населення. 

Виключна юрисдикція Європейського суду з прав людини щодо тлумачення 

положень Конвенції. 

 

Розділ 2. Структура та процедури Європейського суду з прав людини  
Початковий контрольний механізм Європейської конвенції з прав людини. 

Європейська комісія, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) та Комітет міністрів: 

структура, порядок формування та функціональне призначення, місце у системі 

контрольного механізму Європейської конвенції з прав людини до прийняття 

Протоколу № 11. Недоліки початкового контрольного механізму Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод і причини реформування відповідно до 

Протоколу № 11. Нововведення, передбачені Додатковим протоколом № 11: зміни в 

системі захисту, у структурі Суду і в процедурі. 

Система нового контрольного механізму Європейської конвенції з прав людини. 

Структура і повноваження Європейського суду з прав людини. Правовий статус 

суддів. Головування в суді. Секретаріат суду. Представництво в Європейському суді з 

прав людини: представництво заявників і договірних сторін; урядові агенти. 

Додатковий протокол № 14. Напрями подальшого реформування системи 

контролю за дотриманням ЄКПЛ. Третій саміт глав держав і урядів країн – членів 

Ради Європи: обговорення можливих змін. Доповідь групи мудреців 2006 р. 

 

Розділ 3. Провадження в Європейському суді з прав людини та 

особливості тлумачення ним Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод  

Юрисдикція Європейського суду з прав людини. Особливості тлумачення ст. 1 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

 
*При визначенні інформаційного обсягу навчальної дисципліни використані: Програма 

навчальної дисципліни “Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод та практика її застосування” / уклад.: М. В. Буроменський, В.М. Стешенко. – Х.: Нац. ун-т 

“Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”, 2011. – 12 с..; Фулей Т.І. Застосування практики 

Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: Науково-методичний посібник для 

суддів. – 2-ге вид. випр., допов. – К., 2015. – 208 с.  

 



Порядок провадження в Європейському суді з прав людини. Порушення 

справи в суді: право звернення до суду, суб’єкти звернення, вимоги, що 

висуваються до змісту скарги. 

Розгляд справи в суді: судді-доповідачі, рішення прийняття позову до 

розгляду, слухання. Акти ЄСПЛ: види, зміст, юридична сила і тлумачення. 

Дружнє врегулювання. 

“Невідкладний” розгляд заяви згідно з Правилами процедури 

Європейського суду з прав людини. 

Право, яке застосовує Європейський суд з прав людини. 

Звернення Суду до національного права сторін. Звернення Суду до не 

правових норм. Просторова дія права, яке застосовує Європейський суд з прав 

людини. 

Особливості офіційного тлумачення Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. Тлумачення Конвенції Європейським судом з прав 

людини. Юридична сила таких тлумачень. Забезпечення Радою Європи єдності 

в застосуванні та тлумаченні Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод в її державах-учасницях. 

Принципи тлумачення Конвенції Європейським судом з прав людини. 

Принцип верховенства права. Принцип ефективного й динамічного тлумачення 

та принцип забезпечення правової визначеності. Принцип пропорційності та 

забезпечення рівності інтересів. Принцип забезпечення певної свободи 

національного розсуду. Принцип автономного тлумачення. Урахування 

загальновизнаних міжнародних стандартів і принципів міжнародного права. 

Принцип забезпечення мінімальних гарантій прав і свобод людини. 

Імплементація тлумачень Конвенції Європейським судом з прав людини в 

державах-учасницях та її види. 

  

Розділ 4. Імплементація в Україні Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод  

Загальновизнані принципи і норми європейського права як складова 

частина правової системи України. 

Норми Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод як 

частина національного законодавства України. Норми Конвенції в ієрархії 

українського законодавства. 

Норми ЄКПЛ і норми Конституції України. 

Види та способи національної імплементації в Україні Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод. Приведення законодавства у 

відповідність до норм Конвенції. 

Проблема судової імплементації норм Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. Проблема застосування судами України рішень ЄСПЛ 

щодо України та інших держав-учасниць. Правові підстави застосування 

судами України рішень Європейського суду з прав людини. Порядок 

застосування судами України Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та актів її тлумачення Європейським судом з прав 

людини. 



Виконання рішень ЄКПЛ в Україні. Закон України “Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського суду з прав людини” від 23 лютого 

2006 р. № 3477-ІV. 

 

Модуль 2. Права людини і основоположні свободи в практиці 

Європейського суду з прав людини 

 

Розділ 5. Права, пов’язані з особистою недоторканістю людини 

Право на життя. Зміст права на життя, його суб’єкт. Позитивні обов’язки 

держави щодо забезпечення права на життя. 

Обмеження права на життя. Заборона смертної кари. Умисне позбавлення 

життя. Питання про аборти. Основні рішення Європейського суду з прав 

людини щодо тлумачення права на життя. Проблема реалізації цього права в 

Україні. 

Заборона катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність 

людини, поводження чи покарання. Зміст права. 

Позитивні та негативні обов’язки держав щодо забезпечення права. 

Поняття катування, поняття нелюдського або такого, що принижує гідність 

людини, поводження чи покарання. Права ув’язнених. Справи проти України, 

що стосуються умов утримання в місцях позбавлення волі (ст. 3 Конвенції): 

Полторацький проти України, Кузнецов проти України, Данкевич проти 

України, Алієв проти України, Назаренко проти України, Хохліч проти 

України. 

Дискримінація. Захист від дискримінації осіб, хворих на тяжкі та 

невиліковні хвороби. Екстрадиція та вислання. Тілесне покарання 

неповнолітніх. Основні рішення Європейського суду з прав людини щодо 

тлумачення цього права. Проблема реалізації цього права в Україні. 

Право на свободу та особисту недоторканість. Зміст цього права. Позитивні 

та негативні обов’язки держав щодо забезпечення цього права. Процесуальні 

гарантії в разі позбавлення волі. Право бути поінформованим про 

обвинувачення. Попереднє ув’язнення. Ув’язнення задля екстрадиції. 

Habeas corpus. Право на відшкодування згідно з п. 5 ст. 5 Конвенції. 

Основні рішення Європейського суду з прав людини щодо тлумачення цього 

права. Проблема реалізації цього права в Україні. 

 

Розділ 6. Право на справедливий судовий розгляд 

Право на справедливий судовий розгляд та його зміст. “Кримінальне 

обвинувачення”, “цивільні права та обов’язки” в контексті ст. 6 Європейської 

конвенції з прав людини. 

Поняття незалежного та неупередженого суду, створеного на підставі 

закону. Поняття розумного строку в цивільному та кримінальному процесі. 

Обставини, що можуть чи не можуть впливати та строк розгляду справи в суді. 

Публічний характер судового розгляду. Принцип рівності можливостей. 

Презумпція невинуватості: п. 2 ст. 6 Європейської конвенції з прав людини. 

Процедурні гарантії згідно з п. 3 ст. 6 Європейської конвенції з прав 

людини: Право бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для 

обвинуваченого мовою про характер і причину обвинувачення проти нього. 



Право мати достатньо часу і можливості для підготовки свого захисту: пп. b п. 

4 ст. 6 Європейської конвенції з прав людини. Право захищати себе особисто 

або використовувати правову допомогу захисника, обраного на власний розсуд: 

пп. с п. 4 ст. 6 Європейської конвенції з прав людини. Право допитувати 

свідків: пп. d п. 4 ст. 6 Європейської конвенції з прав людини. 

Право на безоплатний переклад: пп. e п. 4 ст. 6 Європейської конвенції з 

прав людини. 

Справи проти України, що стосуються права на справедливий судовий 

розгляд: Кучеренко проти України, Фалькович проти України, зокрема, справи, 

що стосуються невиконання судових рішень (п. 1 ст. 6 Конвенції): Кайсин 

проти України, Бондарчук проти України, Скубенко проти України, Сергєєв 

проти України, Хохліч проти України. Проблема реалізації в Україні права на 

справедливий суд. 

 

Розділ 7. Право на повагу до приватного та сімейного життя. Свобода 

віросповідання 

Право на повагу до приватного та сімейного життя. 

Зміст права на приватне життя. Особливості захисту права на приватне 

життя осіб, хворих на тяжкі та невиліковні хвороби. 

Здійснення нагляду і збір даних. Повага до таємниці кореспонденції. 

Повага до житла. Обмеження права на приватне життя. 

Основні рішення Європейського суду з прав людини щодо тлумачення 

цього права. Проблема реалізації в Україні права на приватне життя. 

Право на сімейне життя. Зміст термінів “сім’я”, “право на шлюб”, 

“рівноправність кожного з подружжя”. Основні рішення Європейського суду з 

прав людини щодо тлумачення цього права. 

Свобода думки, совісті і віросповідання. Зміст права на свободу думки, 

совісті і віросповідання. Обмеження свободи думки, совісті і віросповідання. 

Основні рішення ЄСПЛ щодо тлумачення цього права. Проблема реалізації в 

Україні свободи думки, совісті і віросповідання. 

 

Розділ 8. Свобода вираження поглядів та свобода мирних зібрань та 

об’єднання 

Сфера застосування терміна “вираження поглядів”, який викладено в ст. 10 

Конвенції. 

Свобода преси. Функції преси. Факти і коментарі. Публічні особи та 

громадській інтерес до них. Захист преси від надмірних стягнень за заподіяну 

моральну шкоду. Справа Толстой-Мілославський проти Великої Британії. 

Журналістські розслідування та статус джерел журналістської інформації. 

Справа Гудвін проти Великої Британії. Право одержувати та передавати 

інформацію. Свобода вираження поглядів та державна таємниця. 

Ліцензування діяльності радіомовних і телевізійних підприємств. 

Свобода слова в області висловлювань комерційного характеру. 

Обов’язки та відповідальність осіб згідно зі ст. 10 Конвенції: права 

державних службовців. Питання працевлаштування. Обмеження свободи 

вираження поглядів. Основні рішення ЄСПЛ щодо тлумачення цього права. 

Проблема реалізації в Україні свободи вираження поглядів. 



Право на свободу мирних зібрань. Зміст цього права. 

Поняття мирних зібрань. Позитивні та негативні обов’язки держави щодо 

реалізації права. Погляди, що висловлюються під час проведення зібрань. 

Зібрання та контрзібрання. Обмеження свободи мирних зібрань. 

Основні рішення Європейського суду з прав людини щодо тлумачення 

цього права. Проблема реалізації в Україні свободи мирних зборів. 

 

Розділ 9. Права вразливих верств населення 

Поняття вразливих верств населення. Призначення міжнародно-правового 

захисту вразливих груп населення. 

Права осіб, хворих на тяжкі та невиліковні хвороби. 

Конкуренція права на життя та заборони нелюдського або такого, що 

принижує гідність, поводження щодо хворих на СНІД чи ВІЛ-інфікованих осіб. 

Особливості захисту прав таких осіб в місцях позбавлення волі. Проблема 

імплементації в Україні міжнародно-правового захисту вразливих груп 

населення. 

Гендерні права. Права сексуальних меншин в практиці Європейського суду 

з прав людини. 

Дискримінація. Особливості практичного застосування норми про заборону 

дискримінації у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Захист від дискримінації в практиці Європейського суду з прав людини. 

Біженці і мігранти та їх захист у рішеннях Європейського суду з прав 

людини. Депортація, імміграція і право на сімейне життя. 
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