право на життя
право на справедливий судовий розгляд справ, пов'язаних із цивільною та
кримінальною проблематикою
право на повагу до приватного і сімейного життя
право на свободу вираження поглядів
право на свободу думки, совісті та віросповідання
право на ефективний засіб правового захисту
право на володіння своїм майном
право голосу та право бути кандидатом на виборах

ЗАБОРОНИ

Отримати детальну інформацію та
зразки документів по зверненню до
Європейського суду з прав людини
можливо у регіональному відділенні
Секретаріату Урядового
уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини
при Головному територіальному
управлінні юстиції у Кіровоградській
області, за адресою:
Головне територіальне управління юстиції
вул. Дворцова, 6/7, м. Кіровоград, 25006
тел.: (0522) 24-79-33

та на офіційному веб-сайті
Головного територіального
управління юстиції у
Кіровоградській області:
http://krjust.gov.ua

Конвенція забороняє:
катування, нелюдське чи принизливе для людської гідності поводження або
покарання
свавільне та неправомірне позбавлення волі
дискримінацію у користуванні правами та свободами, викладеними у
Конвенції
вислання державою своїх громадян чи заборону їм повернутися на її
територію
смертну кару
колективне вислання іноземців

ВАЖЛИВО ПАМ'ЯТАТИ!
Європейський Суд не уповноважений скасовувати рішення чи
закони, прийняті на національному рівні. Д о повноважень Суду не
входить виконання рішень, які він виносить. Рішення, винесені
Судом, скеровуються Комітету Міністрів Ради Європи, котрий
покликаний контролювати їх виконання та забезпечувати виплату
грошових компенсацій.
Європейський Суд не може виступати апеляційною інстанцією по
відношенню до національних судів. Він не проводить нові слухання по
справам, не уповноважений скасовувати, змінювати чи переглядати
рішення національних судів.
Європейський Суд не може захищати інтереси особи безпосередньо
перед державним органом, дії якого оскаржуються. (Лише у виключних
випадках Суд може вжити тимчасових заходів. Згідно з усталеною
практикою. Суд вчиняє так лише у випадках, коли існує серйозна
загроза спричинення шкоди здоров'ю заявника.)
Суд не надає допомоги у пошуку чи в оплаті послуг юриста для
підготовки подання заяви.
Суд не надає інформації стосовно законодавстваДержави, проти я
. ,к* - Я Е Ш Ш Ш к ш Ш к е р о в а н а шява.

Європейський суд
з прав людини:
підстави та
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ВйіІпЛЯ

Підстави звернення до Європейського суду з прав людини
- Ваші скарги стосуються порушення одного чи декількох прав, викладених у Конвенції та Протоколах до неї;
- скарги спрямовані проти держави, яка ратифікувала Конвенцію чи відповідний Протокол;
- скарги стосуються фактів, за які несе відповідальність певна державна структура (законодавчий або, виконавчий орган, суд тощо)
Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб чи недержавних організацій;
- скарги стосуються фактів чи подій, які мали місце після дати ратифікації державою Конвенції чи відповідного Протоколу;
- порушення основоположного права стосується Вас особисто і безпосередньо (Ви маєте «статус жертви»);
- Ви надали національній правовій системі можливість виправити порушення Ваших прав («вичерпання національних засобів
правового захисту»); зазвичай це означає, що перед поданням скарги в Суд, Ви повинні подати гі самі скарги в національні суди, в
тому числі у найвищу судову інстанцію;
- Ви подали до Суду заповнену належним чином заяву протягом шести місяців після дати винесення остаточного рішення на
національному рівні;
- Ваші скарги основані на достовірних фактичних даних; Ви повинні обгрунтувати свою заяву: чітко описати обставини справи та
додати на їх підтвердження документи, рішення, медичні довідки, показання свідків тощо;
- Ви можете показати, що предметом Вашої скарги є невиправдане втручання у Ваше фундаментальне право. Ви не можете просто
скаржитися на те, що судове рішення було несправедливим чи неправильним;
- Ваші скарги не були вже розглянуті Судом або іншим міжнародним органом

Хід розгляду заяви
Провадження на національному рівні
Виникнення спору
Судове провадження на національному рівні
Вичерпання національних судових засобів захисту
Рішення найвищого національного судового органу

Провадження перед Європейським судом з прав людини
Заява до Суду
Критерії прийнятності

________ і________

Виконання рішення

¥

Передача матеріалів справи на розгляд Комітету Міністрів

