Позов до ЄСПЛ
Загальна інформація
Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але за бажанням Ви можете звертатися до
Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію. У разі, якщо Суд
визнає заяву прийнятною на основі надісланих документів, і вирішить запропонувати Уряду
висловити свою позицію щодо скарг заявника, подальше листування буде вестись англійською чи
французькою мовою.
Суд може розглядати лише ті заяви, в яких йдеться про порушення гарантованих Конвенцією та
протоколами до неї прав – одного або кількох.
Суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою. Немає необхідності бути особисто присутнім у
Суді для усного викладення обставин справи.
Листи і документи, які надсилаються до Суду, не слід прошивати степлером, склеювати чи
скріплювати іншим чином. Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані.
Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій.
Зміст заяви
Відповідно до правила 47 Регламенту Суду, в заяві необхідно:
а) стисло викласти суть скарги та супровідні факти;
б) зазначити права, гарантовані Конвенцією або протоколами до неї, які, на Вашу думку, були
порушені;
в) назвати національні засоби юридичного захисту, якими Ви скористалися/ аналогічну судову
справу(справи), щодо якої Судом вже було винесене рішення;
г) навести перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі, із зазначенням дати кожного
рішення та органу, який його виніс, а також коротку інформацію про зміст цього рішення. До листа
необхідно додати копії самих рішень (Суд не повертає надіслані йому документи, тому необхідно
надсилати виключно копії, а не оригінали).
Правило 45 Регламенту Суду вимагає, щоб заява була підписана Вами як заявником, або Вашим
представником за довіреністю (нотаріально посвідчену копію довіреності за необхідності додати до
пакету документів).
Якщо Ви не бажаєте розкривати свою особу, Ви маєте про це зазначити в заяві до Суду та викласти
причини на виправдання такого відступу від загального правила гласності провадження в Суді. У
виняткових і виправданих випадках Голова Палати Суду може надати дозвіл на анонімність.
Адреса суду
Усю кореспонденцію стосовно скарги необхідно надсилати за адресою:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE – ФРАНЦІЯ.

Плата за звернення до Суду
Процедура розгляду справи безкоштовна. Процедура розгляду справ Судом є письмовою, що не
потребує Вашої особистої присутності у Суді. Вас обов’язково буде поінформовано про будь-яке
рішення, винесене Судом у Вашій справі.
Інформацію підготовлено за матеріалами офіційного веб-сайту Європейського суду з прав людини:
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=#n1357809352012_pointer

