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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ 

З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ПРИЙНЯТТЯ НИМ РІШЕНЬ 
 

Європейський суд є наднаціональною міжнародною судовою установою, яка розглядає скарги 
осіб щодо порушення їхніх прав державами – сторонами Конвенції. Відповідно до статті 19 
Конвенції, Європейський суд створений для забезпечення дотримання Високими Договірними 
Сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією та протоколами до неї. Відповідно до статті 32 
Конвенції, юрисдикція Європейського суду поширюється на всі питання, які стосуються 
тлумачення та застосування Конвенції і протоколів до неї та які передаються на його розгляд 
відповідно до статей 33, 34 і 47 Конвенції. Відповідно.  

Суд не виконує функції національного суду та не має повноважень скасовувати або змінювати 
рішення національних судів.  

Суд також не може безпосередньо втручатися в діяльність органу влади, дія або бездіяльність 
якого спричинила порушення.  

Суд може розглядати лише ті заяви, в яких йдеться про порушення гарантованих Конвенцією 
та протоколами до неї прав – одного або кількох. Особа може звернутися до Суду, якщо вважаєте, 
що особисто є жертвою порушення однією з держав – сторін Конвенції Ваших прав чи 
основоположних свобод, які захищаються Конвенцією та протоколами до неї. 

Звернення до Суду можливе лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері 
відповідальності суб’єкта владних повноважень (наприклад: парламенту, суду, прокуратури тощо) 
однієї з цих держав.  

Зокрема Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій.  
Згідно з п. 1 статті 35 Конвенції, Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були 

використані усі внутрішні засоби юридичного захисту, і лише протягом шести місяців з дати 
винесення остаточного рішення. Суд не розглядає заяву, яка не відповідає цим умовам 
прийнятності.  

Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але за бажанням особа звертається до 
Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію. На початковій 
стадії провадження Суд може також листуватися з заявником цією мовою. Проте, якщо Суд не 
визнає заяву неприйнятною на основі надісланих документів, а вирішить запропонувати Уряду 
висловити свою позицію щодо скарг заявника, то в такому випадку Суд вестиме листування 
англійською чи французькою мовою, а заявник чи його представник, за загальним правилом, 
повинні будуть надсилати подальші зауваження англійською чи французькою мовою. 

Процедура розгляду справи безкоштовна. Процедура розгляду справ Судом є тільки 
письмовою, що не потребує особистої присутності заявника у Суді.  

Згідно з Законом України «Про виконання рішень та застосування  практики Європейського 
суду з прав людини» під рішенням ЄСПЛ розуміється:  

а) остаточне рішення Європейського суду з прав людини у справі проти України, яким визнано 
порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;  

б) остаточне рішення Європейського суду з прав людини щодо справедливої сатисфакції у 
справі проти України;  

в) рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання у справі проти 
України;  

г) рішення Європейського суду з прав людини про схвалення умов односторонньої декларації у 
справі проти України. 

В Україні відповідно до ст. 3 Закону України "Про виконавче провадження" рішення 
Європейського суду з прав людини виконуються Державної виконавчою службою України. 
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Характер рішень Європейського суду з прав людини і той факт, що обов’язок держави 
виконати рішення Суду не ставиться в залежність від волі особи, на користь якої Європейський 
суд виніс рішення, обумовлюють специфіку виконання таких рішень. Європейський суд з прав 
людини, на відміну від національних судів, не видає виконавчих листів, і особа не зобов’язана ні 
самостійно пред’являти рішення до виконання, ні будь-яким чином стимулювати таке виконання. 
Держава повинна сама виконати рішення Суду на користь особи, звільнити її від такого обов’язку 
може лише письмова відмова особи отримати присуджену за рішенням суму. Як правило, відмова 
від виконання буває частковою: у випадку невчасної виплати основної суми особа отримує право 
на пеню, але якщо затримка становила лише кілька днів і сума пені незначна, особа може 
відмовитися від нарахування пені. 

Однак виплата справедливого відшкодування - не єдиний обов’язок, що випливає з рішення. На 
виконання рішення Європейського суду, де встановлено одне або кілька порушень Конвенції, 
держава-відповідач, залежно від обставин справи, може бути зобов’язана вжити певні заходи: по-
перше, заходи індивідуального характеру на користь заявника, щоб припинити незаконну 
ситуацію і відшкодувати її наслідки, по-друге, заходи загального характеру, щоб запобігти 
подальшим порушенням подібного типу. 

Контроль за виконанням рішень покладений на комітет Міністрів Ради Європи, який у випадку 
вжиття всіх належних заходів приймає резолюцію про виконання державою рішення 
Європейського суду з прав людини. Якщо ж держава не виконує належно взяті на себе 
зобов’язання, Комітет Міністрів повертається до розгляду питання про виконання державою 
рішення Суду до того часу, поки всі зобов’язання не будуть виконані. 

Таким чином, маючи в своєму розпорядженні засоби виключно політичного впливу на 
державу, органи Конвенції створили ефективний механізм контролю за дотриманням гарантій 
Конвенції про захист прав та основних свобод людини. Виконання рішень Європейського суду не 
обмежується виплатою лише грошових компенсацій, а часто створює необхідність проведення 
більш масштабних заходів. 

Зараз Україна набуває досвіду виконання перших рішень, винесених щодо неї. Ще немає чітко 
розробленої процедури виконання, крім положення про те, що виконанням рішень Європейського 
суду з прав людини займається Державна виконавча служба України. Однак якщо Державна 
виконавча служба може провести стягнення за рішенням Суду, то вжиття заходів індивідуального 
та загального характеру за рішенням вимагає спільної роботи багатьох органів держави, і на 
сьогодні ще чітко не врегульовано, хто координуватиме цю діяльність та відповідатиме за вжиття 
цих заходів. Незважаючи на це, виконання рішень Європейського суду з прав людини є 
обов’язковим і у кожному випадку повинне проводитися у якомога коротші строки. 
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