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Шановний Юрію Васильовичу! 

 
На Ваше звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини (далі – Уповноважений) від 17.12.2021, зокрема, щодо порушення 

органами державної влади та їх посадовими і службовими особами Ваших прав,  

повідомляю. 
Межі повноважень та спосіб, у який має право діяти Уповноважений, 

визначені Конституцією України та Законом України «Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини» (далі – Закон). Згідно з частиною другою 

статті 4 зазначеного Закону діяльність Уповноваженого доповнює існуючі засоби 

захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, не відміняє їх і не  

тягне перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист та 

поновлення порушених прав і свобод. 

Статтями 124, 126, 129 Конституції України передбачено, що правосуддя 

в Україні здійснюється виключно судами; делегування функцій судів, а також 

привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не 

допускаються; вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється; суддя, 

здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. 

Звертаю Вашу увагу, що згідно з положеннями статті 55 Конституції 

України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному 

гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 

Отже, якщо Ви вважаєте, що рішенням, дією чи бездіяльністю представників 

митних органів порушені Ваші права, свободи або інтереси, Ви маєте право 
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в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, 

звернутися до суду з позовом до цих осіб. 

Відповідно до частини четвертої статті 55 Конституції України кожен має 

право після використання всіх національних засобів юридичного захисту 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових 

установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є Україна. 

Таким міжнародним органом є Європейський суд з прав людини (далі – 

ЄСПЛ), який утворено відповідно до статті 19 Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод (далі – Конвенція). 

Рекомендації щодо звернення в ЄСПЛ: 

Починаючи з 1 січня 2014 року (з дати набрання чинності новою 

редакцією статті 47 Регламенту Суду), застосовуються більш жорсткі вимоги 

для подачі скарги до Суду. Якщо Ви вирішили подати заяву до Суду 

переконайтеся, що вона відповідає вимогам статті 47 Регламенту Суду, що 

визначає інформацію та документи, які слід надати. 

Ненадання будь-якої інформації чи документів, що вимагаються за 

статтею 47 §§ 1 та 2, призведе до того, що Ваші скарги не будуть розглянуті 

Судом. Вам необхідно обов’язково заповнити всі рубрики заяви. 

Розгляд заяви в Суді – безкоштовний. 

Офіційними мовами Суду є англійська і французька але, якщо це 

зручніше для Вас, Ви можете звернутися до Секретаріату Суду офіційною 

мовою однієї з країн, які ратифікували Конвенцію. На початковому етапі 

провадження Ви також можете отримувати кореспонденцію з Суду цією 

ж мовою. Проте, зауважте, що на подальшій стадії розгляду, а саме якщо Суд  

вирішить просити Уряд надати письмові зауваження з приводу Ваших скарг, 

вся кореспонденція з Суду надсилатиметься англійською чи французькою 

мовою. Вас чи Вашого представника також попросять використовувати 

англійську чи французьку мову в подальшому листуванні. 

Заяви повинні бути надіслані до Суду на наступну адресу: 

The Registrar 

European Court of Human Rights 

Council of Europe 

F-67075 Strasbourg cedex 

Водночас звертаю увагу, що згідно з пунктом 1 статті 35 Конвенції ЄСПЛ 

приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані усі внутрішні 

засоби юридичного захисту, передбачені законодавством України. Сприяння 

у підготовці заяв до ЄСПЛ на безоплатній основі надають деякі неурядові 

організації та адвокатські об’єднання, зокрема Українська Гельсінська спілка 

з прав людини (вул. Фролівська, 3/34, м. Київ, 04071). На платній основі 

послуги    з    підготовки    пакету    документів    для    звернення    до    ЄСПЛ 

і представництва інтересів особи в цій міжнародній судовій установі надають 

адвокати по всій території України. 



 

Формуляр заяви, нотатка для заповнення формуляру заяви, стаття 47 

Регламенту Суду Ви можете знайти за посиланням: 

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

 
 

З повагою 

Представник Уповноваженого Вячеслав ПЕТЛЬОВАНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томчук Ю. 0800-50-17-20 
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