
Тема 3. Право на доступ до суду: європейські стандарти 

 

Теоретичні питання: 

1. Право на доступ до суду як елемент права на справедливий суд: 

1.1. Рішення у справі «Голдер проти Сполученого Королівства» 1975; 

1.2. Окремі думки у справі «Голдер проти Сполученого Королівства». 

2. Обмеження права на доступ до суду: 

2.1. строк позовної давності; 

2.2. недієздатні, обмежено дієздатні, неповнолітні; 

2.2. судовий збір; 

2.3. імунітети: судовий, парламентський, дипломатичний. 

3. Право на доступ до суду у справах проти України. 

 

Мультимедіа матеріали: 

 Доступ до суду. – Human Rights Education. – Завантажено 28 квіт. 2016 

р. – 10:18. 

 Доступ до суду 5 3. – Human Rights Education. – Завантажено 5 берез. 

2017 р. – 4:29. 

Практичні завдання: 

1. Ознайомтесь із обставинами справи та змістом Рішення ЄСПЛ у справі 

Голдер проти Сполученого Королівства 21 лютого 1975, зокрема пп. 28-

36, та окремими думками суддів Фердроса, Зекіа, Джерельда Фіцморіса та 

з’ясуйте їх позицію та аргументи щодо доступу до суду як складової 

права на суд. 

Заповніть Таблицю 

 Позиція та аргументи  

щодо доступу до суду  

як складової права на суд 

Суд (28-36) … 

Окрема думка  

судді Фердроса 

… 

Окрема думка  

судді Зекіа 

… 

Окрема думка  

судді Джерельда Фіцморіса 

… 

 

Висловіть свою оцінку їх позиції та аргументів. Чи погоджуєтесь  Ви 

безумовно, що текст Конвенції 1950 року містить право на доступу до 

суду?  

2. Ознайомтесь із обставинами справи (п. 8-15, 16-20, 21-23, 24-27, 36) та 

змістом Рішення ЄСПЛ у справі Стаббінгс та інші проти Сполученого 

Королівства від 22 жовтня 1996 року, зокрема пп. 43,47-47, 48-49, 50-56 

щодо строку позовної давності як підстави обмеження права на доступ до 

суду. 

Заповніть Таблицю 

 Позиція та аргументи 

щодо позовної давності 

як підстави обмеження  

права на доступ до суду 

Заявники (43,46-47) … 

Уряд та Комісія (48-49) … 

Суд (50-56) … 

Чи було порушення п. 1 статті 6 

Конвенції в аспекті права на 

доступ до суду? 

… 

 

Висловіть свою оцінку позиції та аргументів заявників, Уряду та 

Комісія, Суду. Чи погоджуєтесь  Ви із висновками Суду у справі?  

 

3. Ознайомтесь із обставинами справи (п. 5-21) та змістом Рішення ЄСПЛ 

у справі Церква села Сосулівка проти України від 28 лютого 2008 року, 

зокрема пп. 38, 47-53 щодо порушення права на доступ до суду. 

 

Заповніть Таблицю 

 Позиція та аргументи 

щодо позовної давності 

як підстави обмеження  

права на доступ до суду 

Заявника (38, 47) … 

Уряд (48, 49) … 

Суд (50-52) … 

Чи було порушення п. 1 статті 6 

Конвенції в аспекті права на 

доступ до суду? 

… 

 

Висловіть свою оцінку позиції та аргументів заявника, Уряду та Суду 

щодо порушення права на доступ до суду.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=t28Wj4XaIDE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=t28Wj4XaIDE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=269&v=z6TW4gAkMfo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=269&v=z6TW4gAkMfo
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980_086
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980_086
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117765
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117765
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_350
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_350


4. Ознайомтесь з обставинами справ та анотованим змістом рішень ЄСПЛ 

та висловіть свою оцінку позицій та аргументів ЄСПЛ щодо різних 

аспектів права на доступ до суду: 

 

Заповніть Таблицю 

  Позиція та аргументи ЄСПЛ  

щодо різних аспектів  

права на доступ до суду 

1.  Справа «Ернст та інші 

проти Бельгії» 15.07. 2003 

… 

2.  Справа «Джонс та інші 

проти Сполученого 

Королівства» 14.01.2014 

… 

3.  Справа «Кутіч проти 

Хорватії» 01.03.2002 

… 

4.  Справа «Станев проти 

Болгарії» 17.01.2012 

… 

5.  Справа «Чудак проти 

Литви»  23.03.2010 

… 

6.  Справа «Кройц проти 

Польщі» 19.06.2001 

… 
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3. Справедливое судебное разбирательство в международном праве: 

Юридический сборник. – Organization for Security and Co-operation in 

Europe, 2012. – С. 41-47. – Режим доступу: 
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6. Матат Ю. Право на доступ до суду: європейська традиція та проблеми 
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