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ТЕМА 2. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
!!! аналітичні завдання потрібно виконати у письмовій формі в зошиті для практичних занять !!!
Теоретичні питання.
1.	Порядок утворення, склади і структура Суду.
2.	Право на звернення до Суду. Умови прийнятності індивідуальної заяви до розгляду в Суді. 
3. Юрисдикція Суду та умови сумісності індивідуальних заяв з Конвенцією.
4. Особливості оформлення заяв до Європейського суду з прав людини. 
5. Процедура розгляду справ у Суді. Процедура ухвалення пілотного рішення Суду.
6. Виконання рішень Cуду. Роль Комітету Міністрів Ради Європи у контролі за виконанням рішень Суду.
Контрольні запитання
1.	Чи може громадянин України звертатися до Суду зі скаргою на порушення своїх прав органами іншої держави-члена РЄ?
2.	Хто здійснює міжнародний контроль за виконанням державами-членами РЄ рішень Суду і в яких формах?
3.	Які санкції можуть бути застосовані до держави у разі невиконання нею рішень Європейського суду з прав людини?
4.	Який строк передбачає законодавство України для виконання остаточного рішення Суду?
5.	Який національний орган уповноважений здійснювати нагляд за виконанням рішень Суду в Україні?
6.	В чому полягають особливості пілотного рішення Суду? 
Аналітичні  завдання
1.	Опрацюйте текст Розділу 2 Конвенції. Якою компетенцією наділені такі склади суду: а) одноособовий склад Суду, б) комітети Суду, в) палати Суду, г) Велика палата Суду? 
2. Опрацюйте ухвалу про прийнятність у справі “Korolev проти Росії” від 01.07.2010. За якими критеріями Суд оцінював, чи заявник зазнав істотної шкоди?
3. Опрацюйте статтю Л. Шевчук (№ 6 у списку рекомендованих джерел). Які національні засоби юридичного захисту мають вичерпати заявники проти України, перш ніж звертатися до Суду, аби не пропустити 6-місячний строк для подання заяви? Чи будуть зміни щодо необхідності вичерпання засобів захисту після набуття чинності Законом України “Про судоустрій і статус суддів” від 02.06.2016? 
4. Опрацюйте текст Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” та статтю М. Чугуєвської (№ 7 у списку рекомендованих джерел). Який порядок виконання рішень Суду в Україні у частині виплати справедливої сатисфакції, вжиття заходів індивідуального й загального характеру та які проблеми виникають у виконанні рішень Суду?
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