
Практичне заняття № 3 
Тема: Звернення до Європейського суду з прав людини 

 
Теоретичні питання: 

 
1. Європейський суд з прав людини:  

порядок утворення, склад, структура 
1.1. Організаційно-управлінські підрозділи 
1.2. Функціональний склад 

 
2. Юрисдикція Європейського суду з прав людини 

2.1. Предметна юрисдикція («Ratione materiae») 
2.2. Територіальна юрисдикція («Ratione loci») 
2.3. Часова юрисдикція («Ratione temporis») 
2.4. Юрисдикція за колом суб’єктів «Ratione personae»  

 
3. Право на звернення до Європейського суду з прав людини 

3.1. Вичерпання національних засобів правового захисту 
3.2. Правило «шести місяців» 
3.3. Відсутність анонімності та ідентичності заяви 
3.4. Відсутність несумісності, необгрунтованості, зловживання правом 
3.5. Зазнання суттєвої шкоди 

 
4. Порядок і форми діяльності Європейського суду з прав 

людини 
 

Короткі матеріали Європейського суду з прав людини: 
 

 Прийнятність заяви. – Рада Європи / Європейський суд з прав людини, 2015  

 Спрощена схема проходження заяви в Суді в залежності від його складу. – 
Ради Європи / Європейський суд з прав людини, 2015. 

 Хід розгляду заяви. – Рада Європи / Європейський суд з прав людини, 2015.  
 

Мультимедійні матеріали: 
 ECHR - Фільм про Європейський суд з прав людини (Ukrainian version). – 

European Court of Human Rights. – Завантажено 5 квіт. 2017 р. – 14:29.      

 Європейський суд з прав людини. Процедура звернення до ЄСПЛ. – EdEra. – 
Опубліковано 17 листоп. 2017 р. – 7:25     

 Європейський суд з прав людини. Процес розгляду справ ЄСПЛ. – EdEra. – 
Опубліковано 17 листоп. 2017 р. – 10:26    

 Юрисдикція за Конвенцією та принцип екстериторіальності. – Human Rights 
Education. – Завантажено 25 квіт. 2016 р. – 8:38 
 
 

 Практичні завдання: 

1. Ознайомтесь із обставинами справи (6-12) та змістом Рішення 

ЄСПЛ у справі «Elberte проти Латвії» 13 січня 2015 року, зокрема 

пп. 60-61, 62, 63-67, 69-71, 72-77, 78-87, 90, 118-119, 121-125, 126. 

Заповніть Таблицю 

 Позиції та аргументи 

Критерії прийнятності заяви 

Заявниця  
(60-61, 72-77, 118-119) 

… 

Уряд (62, 69-71, 121-125) … 

Суд (63-67, 78-87) … 

Висновок (90, 126)  

Висловіть свою оцінку позицій та аргументів Уряду, Заявниці  та 

Суду щодо дотримання відповідних критеріїв прийнятності заяви. 

2. Ознайомтесь із обставинами справи та змістом Рішення ЄСПЛ у 

справі «Профспілка “Păstorul cel Bun” проти Румунії» 9 липня 2013 

року, зокрема пп. 62-65, 66-67, 69-72, 73-80 

Заповніть Таблицю 

 Позиції та аргументи 
 

Заявник (62-65) … 

Уряд (66-67) … 

 Позиція та аргументи ЄСПЛ 

Стверджувана анонімність 
заяви (69-72) 

… 

Стверджуване 
перешкоджання здійсненню 
права на індивідуальну заяву 
(73-80) 

… 

 

Висловіть свою оцінку позицій та аргументів заявника, уряду та 

Суду щодо анонімного характеру заяви та стверджуваного 

перешкоджання здійсненню права на індивідуальну заяву. 
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3. Ознайомтесь із обставинами справи (9-18) та змістом Рішення 
ЄСПЛ у справі «Ґросс проти Швейцарії» 30 вересня 2014 року, 
зокрема пп.22-26, 27-37).  
 

Заповніть Таблицю 

 Позиції та аргументи 
щодо зловживання правом  

на подання заяви 

Уряд  (9-18)  

Адвокат заявниці 
(22-26) 

… 

Суд (27-37)  

 
Висловіть свою оцінку позицій та аргументів Уряду, адвоката 
заявниці та Суду щодо зловживання правом на подання заяви. 

 

4. Ознайомтесь із обставинами справи (1-38) та змістом Рішення 
ЄСПЛ у справі «Gagliano Giorgi проти Італії» 6 березня 2012 року, 
зокрема пп. 50-53, 54-66).  
 

Заповніть Таблицю 

 Позиції та аргументи 
щодо відсутності суттєвої шкоди 

Заявник 
(50, 53) 

 

Уряд 
(51-52) 

… 

Суд (54-66)  

 
Висловіть свою оцінку позицій та аргументів Заявника, Уряду та 
Суду щодо відсутності суттєвої шкоди як критерію прийнятності 
заяви. 
 
 
 

 
 
 

Рекомендовані джерела: 
 

1. Дудаш Т. І. Практика Європейського суду з прав людини: навч. 
посіб. / Т. І. Дудаш. – 2-ге вид., змінене і доповнене. – К.: Алерта, 
2014. – С. 47-98  

2. Практичний посібник щодо прийнятності заяв. – 3-тє видання. – 
Рада Європи / Європейський суд з прав людини, 2014. – Режим 
доступу: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_UKR.pdf   

3. Севостьянова Н. І. Звернення до Європейського Суду з прав 
людини як реалізація права на доступ до правосуддя : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ю. І. Севостьянова; кер. 
роботи Н. А. Зелінська; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". 
– Одеса, 2011. – 19 с. – Режим доступу: 
http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/891?locale-attribute=uk   
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