
4. Надіслати заяву, з доданими до неї 

документами, поштою на адресу 

Європейського суду: 

The Registrar 

European Court of Human Rights 

Council of Europe 

F-67075 Strasbourg cedex 

FRANCE – ФРАНЦІЯ 

5. Провадження у справах зазвичай 

відбувається в письмовій формі, 

публічні слухання є винятком, тому 

їхати до Страсбурга найчастіше не 

виникає потреби. 

Індивідуальна заява має бути 

викладена в письмовій формі мовою 

однієї з держав, які ратифікували 

Конвенцію. Тобто не зважаючи на те, що 

судочинство у Європейському суді 

ведеться англійською або французькою 

мовами, Ви можете викласти свою заяву 

українською, російською або іншою 

офіційною мовою держав - учасниць 

Конвенції та протоколів до неї. Важливо 

пам'ятати, що заява до суду може бути 

викладена лише на офіційному бланку 

формуляра - заяви. 

Готуючи звернення потрібно: 

- вказати інформацію про сторони; 

- стисло викласти факти про 

порушення; 

- зазначити, які саме права та свободи 

були порушені з посиланням на 

конкретні статті Конвенції та 

протоколів до неї, які 

гарантують ці права; 

- стисло викласти вимоги; 

- зазначити, чи зверталися Ви з 

аналогічною скаргою з цього 

самого питання до інших 

міжнародних установ;  

- вказати, які національні заходи 

юридичного захисту Ви 

використали; 

- вказати докази, які засвідчують 

викладені Вами факти;  

- підписати заяву та зазначити 

дату її підписання. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Буклет підготовлено  

Головним територіальним управлінням юстиції 
у Чернігівській  

області станом на 07.02.2018 
 

 
З цим буклетом можна ознайомитись за посиланням: 
                    http://just.cg.gov.ua/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Як звернутися до 

Європейського суду  

з прав людини 
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2018 

http://just.cg.gov.ua/


Європейський суд з прав людини – 

це міжнародна судова установа, 

уповноважена розглядати заяви осіб, які 

скаржаться на порушення своїх прав, 

передбачених Європейською конвенцією 

з прав людини. Конвенція є 

міжнародним договором, на підставі 

якого значна кількість європейських 

держав домовилися забезпечувати певні 

основні права. Ці права викладені у 

самій Конвенції, а також у Протоколах 

№№ 1, 4, 6, 7, 12 і 13, ратифікованих 

окремими державами. 

Ви можете звернутися зі скаргою до 

Суду, якщо вважаєте, що Ви особисто і 

безпосередньо стали потерпілим від 

порушення одного чи більше основних 

прав з боку однієї або кількох із держав. 

Суд уповноважений розглядати 

лише ті заяви, які стосуються порушення 

одного або кількох прав, викладених у 

Конвенції та в Протоколах до неї. Він не 

є апеляційною інстанцією стосовно 

національних судів і не уповноважений 

ні скасовувати, ні змінювати їхні 

рішення. Також він не може від Вашого 

імені напряму втручатися в діяльність 

органу влади, на дії якого Ви 

скаржитеся. 

Європейський суд розглядає заяви 

лише якщо вони спрямовані проти 

держав, що ратифікували Конвенцію та 

відповідні Протоколи. Він не може 

розглядати заяви стосовно подій, 

які відбулися до її ратифікації. 

Ви можете скаржитися до 

Європейського суду лише на ті 

факти, за які несе відповідальність 

певна державна структура (орган 

законодавчої влади, 

адміністративна установа, суд та 

ін.) однієї з держав. Суд не 

розглядає заяви, спрямовані проти 

приватних осіб або недержавних 

організацій. 

 

 
 

Відповідачем у суді завжди є 

уряд держави, проти якої подається 

заява. Україну, як відповідача у 

Європейському суді з прав дюдини, 

представляє Урядовий 

уповноважений у справах 

Європейського суду з прав людини. 

Згідно зі статтею 35 § 1 

Конвенції, Ви можете звернутися до 

Суду лише після того, як 

вичерпаєте всі національні засоби 

правового захисту, і лише протягом 

шести місяців після дати винесення 

остаточного рішення. Суд не може 

приймати до розгляду заяви, які не 

відповідають даним умовам 

прийнятності. 

Для того, щоб звернутися до 

Європейського суду Вам треба вчинити 

такі дії: 

1. Проконсультуватись з юристом, який 

має досвід представлення інтересів в 

Європейському суді з прав людини. 

2. Заповнити заяву, згідно з вимогами 

суду, в тому числі українською мовою. 

3. На сайті Європейського суду 

міститься пояснювальна нотатка для 

осіб, які заповнюють формуляр.  

З 1 січня 2016 року набули 

чинності зміни до статті 47 Регламенту 

Європейського суду, яка визначає умови, 

яким має слідувати заявник при 

зверненні до Європейського суду, а 

також у разі подачі повної та належної 

заяви. 

Нові правила звернення до 

Європейського суду та новий бланк 

формуляру заяви викладені на сайті 

Європейського суду українською мовою 

за посиланням: 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.

aspx?p=applicants/forms/ukr&c= 

 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms/ukr&c
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