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УВАГА 
Перед тим, як вирішити, чи можете Ви звернутися до Європейського 
суду з прав людини, необхідно уважно прочитати Конвенцію та 
Пояснювальну нотатку для заявників. 
Якщо Ваша справа відповідає критеріям, наведеним у 
вищезазначених текстах, Вам слід відкріпити формуляр заяви від 
даного пакета документів та заповнити його згідно з вказівками, 
викладеними у Пояснювальній нотатці. 
Довіреність потрібно заповнювати лише в тому випадку, якщо Ви 
звертаєтеся до Суду через представника. 
 

 



 

 

 
 



 

 

 

Конвенція про захист прав 
людини і основоположних 
свобод 
 

з поправками, внесеними відповідно 
до положень Протоколів №№ 11 та 14 

з Протоколами №№ 1, 4, 6, 7, 12 та 13 

Version ukrainienne / Ukrainian version 
Український переклад 

Текст Конвенції представлено з поправками, відповідно до положень 
Протоколу № 14 (CETS no. 194), з дати набуття ним чинності 1 червня 
2010 року 

До тексту Конвенції раніше вносилися поправки відповідно до положень 
Протоколу № 3 (ETS No. 45), який набрав чинності 21 вересня 1970 року, 
Протоколу № 5 (ETS No. 55), який набрав чинності 20 грудня 1971 року, і 
Протоколу № 8 (ETS No. 118), який набрав чинності 1 січня 1990 року, і 
цей текст також включив текст Протоколу № 2 (ETS No. 44), який 
відповідно до пункту 3 статті 5 цього Протоколу був складовою частиною 
Конвенції з моменту набрання ним чинності 21 вересня 1970 року. Всі 
положення, що їх було змінено або доповнено згідно з цими Протоколами, 
замінюються Протоколом № 11 (ETS No. 155) з 1 листопада 1998 року – 
дати набрання ним чинності. З цієї дати Протокол № 9 (ETS No. 140), який 
набрав чинності 1 жовтня 1994 року, було скасовано, а Протокол № 10 
(ETS no. 146) втратив своє значення. 

Поточний стан підписів та ратифікацій Конвенції та Протоколів до неї, а 
також повний перелік заяв та застережень, доступний на веб-сайті 
http://conventions.coe.int. 

Секретаріат Європейського суду з прав людини 
червень 2010 року 

 



Європейська конвенція з прав людини 

Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод 

Уряди держав – членів Ради Європи, які підписали цю Конвенцію, 

беручи до уваги Загальну декларацію 
прав людини, проголошену Генераль-
ною Асамблеєю Організації Об'єднаних 
Націй 10 грудня 1948 року, беручи до 
уваги те, що ця Декларація має на меті 
забезпечити загальне та ефективне 
визнання і додержання проголошених 
у ній прав, 
беручи до уваги те, що метою Ради 
Європи є досягнення тіснішого єднання 
між її членами і що одним із засобів 
досягнення цієї мети є забезпечення і 
розвиток прав людини та основополо-
жних свобод, 

знову підтверджуючи свою глибоку 
віру в ті основоположні свободи, які 
становлять підвалини справедливості 
та миру в усьому світі і які найкращим 
чином забезпечуються, з одного боку, 
завдяки дієвій політичній демократії, а 
з іншого боку, завдяки спільному 

розумінню і додержанню прав людини, 
від яких вони залежать, 
сповнені рішучості, як уряди європей-
ських держав, що є однодумцями і 
мають спільну спадщину політичних 
традицій, ідеалів, свободи і верховенс-
тва права, зробити перші кроки для 
забезпечення колективного гаранту-
вання певних прав, проголошених у 
Загальній декларації, домовилися про 
таке: 

Стаття 1 

Зобов'язання поважати права 
людини 

Високі Договірні Сторони гарантують 
кожному, хто перебуває під їхньою 
юрисдикцією, права і свободи, визна-
чені в розділі I цієї Конвенції. 

Розділ I 

Права і свободи 

Стаття 2 

Право на життя 
1. Право кожного на життя охороня-
ється законом. Нікого не може бути 
умисно позбавлено життя інакше ніж 
на виконання смертного вироку суду, 
винесеного після визнання його 
винним у вчиненні злочину, за який 
закон передбачає таке покарання. 

2. Позбавлення життя не розгляда-
ється як таке, що вчинене на пору-
шення цієї статті, якщо воно є наслід-
ком виключно необхідного застосуван-
ня сили: 
a) для захисту будь-якої особи від 
незаконного насильства; 
b) для здійснення законного арешту 
або для запобігання втечі особи, яку 
законно тримають під вартою; 

c) при вчиненні правомірних дій для 
придушення заворушення або повс-
тання. 

Стаття 3 

Заборона катування 
Нікого не може бути піддано катуван-
ню або нелюдському чи такому, що 
принижує гідність, поводженню або 
покаранню. 

Стаття 4 

Заборона рабства і примусової 
праці 

1. Нікого не можна тримати в рабстві 
або в підневільному стані. 

2. Ніхто не може бути присилуваний 
виконувати примусову чи обов'язкову 
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працю. 

3. Для цілей цієї статті значення 
терміна "примусова чи обов'язкова 
праця" не поширюється: 
a) на будь-яку роботу, виконання 
якої зазвичай вимагається під час 
призначеного згідно з положеннями 
статті 5 цієї Конвенції тримання в 
умовах позбавлення свободи або під 
час умовного звільнення; 
b) на будь-яку службу військового 
характеру або – у випадку, коли особа 
відмовляється від неї з мотивів 
особистих переконань у країнах, де 
така відмова визнається, – службу, яка 
вимагається замість обов'язкової 
військової служби; 
c) на будь-яку службу, що вимага-
ється у випадку надзвичайної ситуації 
або стихійного лиха, яке загрожує 
життю чи благополуччю добробуту 
суспільства; 
d) на будь-яку роботу чи службу, яка 
є частиною звичайних громадянських 
обов'язків. 

Стаття 5 

Право на свободу та особисту 
недоторканність 

1. Кожен має право на свободу та 
особисту недоторканність. Нікого не 
може бути позбавлено свободи, крім 
таких випадків і відповідно до проце-
дури, встановленої законом: 
a)  законне ув'язнення особи після 
засудження її компетентним судом; 
b) законний арешт або затримання 
особи за невиконання законного 
припису суду або для забезпечення 
виконання будь-якого обов'язку, 
встановленого законом; 
c) законний арешт або затримання 
особи, здійснене з метою допрова-
дження її до компетентного судового 
органу за наявності обґрунтованої 
підозри у вчиненні нею правопору-
шення, або якщо обґрунтовано 
вважається необхідним запобігти 
вчиненню нею правопорушення чи її 
втечі після його вчинення; 
d) затримання неповнолітнього на 
підставі законного рішення з метою 
застосування наглядових заходів 
виховного характеру або законне 
затримання неповнолітнього з метою 
допровадження його до компетентного 

органу; 
e) законне затримання осіб для 
запобігання поширенню інфекційних 
захворювань, законне затримання 
психічнохворих, алкоголіків або 
наркоманів чи бродяг; 
f) законний арешт або затримання 
особи з метою запобігання її недозво-
леному в'їзду в країну чи особи, щодо 
якої провадиться процедура депортації 
або екстрадиції. 
2. Кожен, кого заарештовано, має 
бути негайно поінформований зрозумі-
лою для нього мовою про підстави 
його арешту і про будь-яке обвинува-
чення, висунуте проти нього. 

3. Кожен, кого заарештовано або 
затримано згідно з положеннями 
підпункту "c" пункту 1 цієї статті, має 
негайно постати перед суддею чи 
іншою посадовою особою, якій закон 
надає право здійснювати судову 
владу, і йому має бути забезпечено 
розгляд справи судом упродовж 
розумного строку або звільнення під 
час провадження. Таке звільнення 
може бути обумовлене гарантіями 
з'явитися на судове засідання. 

4. Кожен, кого позбавлено свободи 
внаслідок арешту або тримання під 
вартою, має право ініціювати прова-
дження, в ході якого суд без зволікан-
ня встановлює законність затримання і 
приймає рішення про звільнення, якщо 
затримання є незаконним. 
5. Кожен, хто є потерпілим від 
арешту або затримання, здійсненого 
всупереч положенням цієї статті, має 
забезпечене правовою санкцією право 
на відшкодування. 

Стаття 6 

Право на справедливий суд  
1. Кожен має право на справедливий 
і публічний розгляд його справи 
упродовж розумного строку незалеж-
ним і безстороннім судом, встановле-
ним законом, який вирішить спір щодо 
його прав та обов'язків цивільного 
характеру або встановить обґрунтова-
ність будь-якого висунутого проти 
нього кримінального обвинувачення. 
Судове рішення проголошується 
публічно, але преса і публіка можуть 
бути не допущені в зал засідань 
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протягом усього судового розгляду або 
його частини в інтересах моралі, 
громадського порядку чи національної 
безпеки в демократичному суспільстві, 
якщо того вимагають інтереси непов-
нолітніх або захист приватного життя 
сторін, або – тією мірою, що визнана 
судом суворо необхідною, – коли за 
особливих обставин публічність 
розгляду може зашкодити інтересам 
правосуддя. 
2. Кожен, кого обвинувачено у 
вчиненні кримінального правопору-
шення, вважається невинуватим доти, 
доки його вину не буде доведено в 
законному порядку. 

3. Кожний обвинувачений у вчиненні 
кримінального правопорушення має 
щонайменше такі права: 
a)  бути негайно і детально поінфор-
мованим зрозумілою для нього мовою 
про характер і причини обвинувачен-
ня, висунутого проти нього; 
b)  мати час і можливості, необхідні 
для підготовки свого захисту; 
c) захищати себе особисто чи 
використовувати юридичну допомогу 
захисника, вибраного на власний 
розсуд, або – за браком достатніх 
коштів для оплати юридичної допомоги 
захисника – одержувати таку допомогу 
безоплатно, коли цього вимагають 
інтереси правосуддя; 
d) допитувати свідків обвинувачення 
або вимагати, щоб їх допитали, а 
також вимагати виклику й допиту 
свідків захисту на тих самих умовах, 
що й свідків обвинувачення; 
e) якщо він не розуміє мови, яка 
використовується в суді, або не 
розмовляє нею, – одержувати безопла-
тну допомогу перекладача. 

Стаття 7 

Ніякого покарання без закону 
1. Нікого не може бути визнано 
винним у вчиненні будь-якого кримі-
нального правопорушення на підставі 
будь-якої дії чи бездіяльності, яка на 
час її вчинення не становила криміна-
льного правопорушення згідно з 
національним законом або міжнарод-
ним правом. Також не може бути 
призначене суворіше покарання ніж 
те, що підлягало застосуванню на час 
вчинення кримінального правопору-

шення. 

2. Ця стаття не є перешкодою для 
судового розгляду, а також для 
покарання будь-якої особи за будь-яку 
дію чи бездіяльність, яка на час її 
вчинення становила кримінальне 
правопорушення відповідно до 
загальних принципів права, визнаних 
цивілізованими націями. 

Стаття 8 

Право на повагу до приватного і 
сімейного життя 

1. Кожен має право на повагу до 
свого приватного і сімейного життя, до 
свого житла і кореспонденції. 
2. Органи державної влади не можуть 
втручатись у здійснення цього права, 
за винятком випадків, коли втручання 
здійснюється згідно із законом і є 
необхідним у демократичному суспіль-
стві в інтересах національної та 
громадської безпеки чи економічного 
добробуту країни, для запобігання 
заворушенням чи злочинам, для 
захисту здоров'я чи моралі або для 
захисту прав і свобод інших осіб. 

Стаття 9 

Свобода думки, совісті і релігії 

1. Кожен має право на свободу 
думки, совісті та релігії; це право 
включає свободу змінювати свою 
релігію або переконання, а також 
свободу сповідувати свою релігію або 
переконання під час богослужіння, 
навчання, виконання та дотримання 
релігійної практики і ритуальних 
обрядів як одноособово, так і спільно з 
іншими, як прилюдно, так і приватно. 
2. Свобода сповідувати свою релігію 
або переконання підлягає лише таким 
обмеженням, що встановлені законом і 
є необхідними в демократичному 
суспільстві в інтересах громадської 
безпеки, для охорони публічного 
порядку, здоров'я чи моралі або для 
захисту прав і свобод інших осіб. 

Стаття 10 

Свобода вираження поглядів 

1. Кожен має право на свободу 
вираження поглядів. Це право включає 
свободу дотримуватися своїх поглядів, 
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одержувати і передавати інформацію 
та ідеї без втручання органів держав-
ної влади і незалежно від кордонів. Ця 
стаття не перешкоджає державам 
вимагати ліцензування діяльності 
радіомовних, телевізійних або кінема-
тографічних підприємств. 

2. Здійснення цих свобод, оскільки 
воно пов'язане з обов'язками і відпові-
дальністю, може підлягати таким 
формальностям, умовам, обмеженням 
або санкціям, що встановлені законом і 
є необхідними в демократичному 
суспільстві в інтересах національної 
безпеки, територіальної цілісності або 
громадської безпеки, для запобігання 
заворушенням чи злочинам, для 
охорони здоров'я чи моралі, для 
захисту репутації чи прав інших осіб, 
для запобігання розголошенню 
конфіденційної інформації або для 
підтримання авторитету і безсторонно-
сті суду. 

Стаття 11 

Свобода зібрань та об'єднання 
1. Кожен має право на свободу 
мирних зібрань і свободу об'єднання з 
іншими особами, включаючи право 
створювати профспілки та вступати до 
них для захисту своїх інтересів. 

2. Здійснення цих прав не підлягає 
жодним обмеженням, за винятком тих, 
що встановлені законом і є необхідни-
ми в демократичному суспільстві в 
інтересах національної або громадської 
безпеки, для запобігання заворушен-
ням чи злочинам, для охорони здоро-
в'я чи моралі або для захисту прав і 
свобод інших осіб. Ця стаття не 
перешкоджає запровадженню закон-
них обмежень на здійснення цих прав 
особами, що входять до складу 
збройних сил, поліції чи адміністратив-
них органів держави. 

Стаття 12 

Право на шлюб 

Чоловік і жінка, що досягли шлюбного 
віку, мають право на шлюб і створення 
сім'ї згідно з національними законами, 
які регулюють здійснення цього права. 

Стаття 13 

Право на ефективний засіб 
правового захисту 
Кожен, чиї права та свободи, визнані в 
цій Конвенції, було порушено, має 
право на ефективний засіб правового 
захисту в національному органі, навіть 
якщо таке порушення було вчинене 
особами, які здійснювали свої офіційні 
повноваження. 

Стаття 14 

Заборона дискримінації 
Користування правами та свободами, 
визнаними в цій Конвенції, має бути 
забезпечене без дискримінації за будь-
якою ознакою – статі, раси, кольору 
шкіри, мови, релігії, політичних чи 
інших переконань, національного чи 
соціального походження, належності 
до національних меншин, майнового 
стану, народження, або за іншою 
ознакою. 

Стаття 15 

Відступ від зобов'язань під час 
надзвичайної ситуації 

1. Під час війни або іншої суспільної 
небезпеки, яка загрожує життю нації, 
будь-яка Висока Договірна Сторона 
може вживати заходів, що відступають 
від її зобов'язань за цією Конвенцією, 
виключно в тих межах, яких вимагає 
гострота становища, і за умови, що 
такі заходи не суперечать іншим її 
зобов'язанням згідно з міжнародним 
правом. 
2. Наведене вище положення не 
може бути підставою для відступу від 
статті 2, крім випадків смерті внаслідок 
правомірних воєнних дій, і від статей 
3, 4 (пункт 1) і 7. 

3. Будь-яка Висока Договірна 
Сторона, використовуючи це право на 
відступ від своїх зобов'язань, у 
повному обсязі інформує Генерального 
секретаря Ради Європи про вжиті нею 
заходи і причини їх вжиття. Вона 
також повинна повідомити Генераль-
ного секретаря Ради Європи про час, 
коли такі заходи перестали застосову-
ватися, а положення Конвенції знову 
застосовуються повною мірою. 
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Стаття 16 

Обмеження політичної діяльності 
іноземців 
Жодне з положень статей 10, 11 і 14 
не може розглядатись як таке, що 
забороняє Високим Договірним 
Сторонам встановлювати обмеження 
на політичну діяльність іноземців. 

Стаття 17 

Заборона зловживання правами 
Жодне з положень цієї Конвенції не 
може тлумачитись як таке, що надає 
будь-якій державі, групі чи особі право 

займатися будь-якою діяльністю або 
вчиняти будь-яку дію, спрямовану на 
скасування будь-яких прав і свобод, 
визнаних цією Конвенцією, або на їх 
обмеження в більшому обсязі, ніж це 
передбачено в Конвенції. 

Стаття 18 

Межі застосування обмежень прав  
Обмеження, дозволені згідно з цією 
Конвенцією щодо зазначених прав і 
свобод, не застосовуються для інших 
цілей ніж ті, для яких вони встановле-
ні. 

Розділ II 

Європейський суд з прав людини 

Стаття 19 

Створення Суду 
Для забезпечення дотримання Високи-
ми Договірними Сторонами їхніх 
зобов'язань за Конвенцією та Протоко-
лами до неї створюється Європейський 
суд з прав людини, який далі назива-
ється "Суд". Він функціонує на постій-
ній основі. 

Стаття 20 

Кількість суддів 
Суд складається з такої кількості 
суддів, яка відповідає кількості 
Високих Договірних Сторін. 

Стаття 21 

Посадові критерії 

1. Судді повинні мати високі моральні 
якості, а також мати кваліфікацію, 
необхідну для призначення на високу 
суддівську посаду, чи бути юристами з 
визнаним рівнем компетентності. 
2. Судді беруть участь у роботі Суду 
в особистій якості. 

3. Упродовж строку своїх повнова-
жень судді не можуть займатися 
жодною діяльністю, що є несумісною з 
їхньою незалежністю, безсторонністю 
або з вимогами щодо виконання 

посадових обов'язків на постійній 
основі; усі питання, що виникають 
внаслідок застосування цього пункту, 
вирішуються Судом. 

Стаття 22 

Вибори суддів 
Судді обираються Парламентською 
Асамблеєю від кожної Високої Договір-
ної Сторони більшістю поданих голосів 
за списком з трьох кандидатів, 
запропонованих відповідною Високою 
Договірною Стороною. 

Стаття 23 

Строк повноважень і звільнення з 
посади 
1. Судді обираються строком на 
дев'ять років. Вони не можуть бути 
переобрані. 
2. Строк повноважень суддів спли-
ває, коли вони досягають 70-річного 
віку. 

3. Судді обіймають посаду доти, доки 
їх не замінять. Проте вони продовжу-
ють вести ті справи, які вже є в 
їхньому провадженні. 

4. Жодний суддя не може бути 
звільнений з посади, якщо тільки інші 
судді більшістю у дві третини голосів 
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не ухвалять рішення про його невідпо-
відність установленим вимогам. 

Стаття 24 

Секретаріат і доповідачі 
1. Суд має Секретаріат, функції та 
організація якого визначені Регламен-
том Суду. 

2. Коли Суд засідає у складі одного 
судді, Суд користується допомогою 
доповідачів, які здійснюють свої 
функції під керівництвом Голови Суду. 
Вони входять  до складу Секретаріату 
Суду. 

Стаття 25 

Пленарні засідання Суду 
Суд на пленарних засіданнях: 
a) обирає Голову Суду та одного чи 
двох заступників Голови Суду строком 
на три роки; вони можуть бути 
переобрані; 
b) створює Палати на встановлений 
строк; 
c) обирає Голів Палат; вони можуть 
бути переобрані; 
d) приймає Регламент Суду; 
e) обирає Секретаря Суду та одного 
чи більше його заступників; 
f) звертається з будь-яким клопотан-
ням згідно з пунктом 2 статті 26. 

Стаття 26 

Одноособовий склад Суду, 
комітети, Палати й Велика Палата 

1. Для розгляду переданих йому 
справ Суд засідає у складі одного 
судді, комітетами у складі трьох 
суддів, Палатами у складі семи суддів і 
Великою Палатою у складі сімнадцяти 
суддів. Палати Суду створюють 
комітети на встановлений строк. 

2. За клопотанням пленарного 
засідання Суду Комітет Міністрів може 
одностайним рішенням і на встановле-
ний строк зменшити кількість суддів у 
складі Палат до п'яти. 
3. Коли суддя засідає одноособово, 
він не розглядає жодної заяви проти 
Високої Договірної Сторони, від якої 
цього суддю було обрано. 

4. Суддя, обраний від Високої 
Договірної Сторони, яка є стороною у 
справі, є ex officio членом Палати або 

Великої Палати. У разі відсутності 
такого судді або якщо він не може 
брати участі у засіданнях, Голова Суду 
вибирає зі списку, поданого заздале-
гідь цією Стороною, особу, яка засідає 
як суддя. 
5. До складу Великої Палати входять 
також Голова Суду, заступники 
Голови, Голови Палат і інші судді, яких 
визначено відповідно до Регламенту 
Суду. Якщо справа передається до 
Великої Палати згідно зі статтею 43, у 
Великій Палаті не може засідати 
жодний суддя з Палати, яка прийняла 
рішення у справі, за винятком голови 
Палати і судді, який засідав від Високої 
Договірної Сторони, яка є стороною у 
справі. 

Стаття 27 

Компетенція суддів, які засідають 
одноособово 

1. Суддя, який засідає одноособово, 
може визнати неприйнятною або 
вилучити з реєстру справ заяву, 
подану згідно зі статтею 34, якщо таку 
ухвалу може бути винесено без 
додаткового вивчення. 

2. Ця ухвала є остаточною. 

3. Якщо суддя, який засідає одноосо-
бово, не оголошує заяву неприйнят-
ною або не вилучає її з реєстру справ, 
то цей суддя передає її до комітету або 
Палати для подальшого розгляду. 

Стаття 28 

Компетенція комітетів 
1. Стосовно заяви, поданої відповідно 
до статті 34, комітет може одностайним 
голосуванням: 
a) оголосити її неприйнятною або 
вилучити її з реєстру справ, якщо таке 
рішення може бути прийняте без 
додаткового вивчення; або 
b) оголосити її прийнятною і одноча-
сно постановити рішення по суті, якщо 
покладене в основу справи питання 
стосовно тлумачення або застосування 
Конвенції чи Протоколів до неї є 
предметом усталеної практики Суду. 

2. Ухвали та рішення, передбачені 
пунктом 1, є остаточними. 

3. Якщо суддя, обраний від Високої 
Договірної Сторони, яка є стороною у 
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справі, не є членом комітету, комітет 
може на будь-якій стадії провадження 
запросити цього суддю зайняти місце 
одного з членів комітету, беручи до 
уваги всі відповідні чинники, у тому 
числі те, чи заперечувала ця Сторона 
проти застосування процедури, 
передбаченої підпунктом "b" пункту 1. 

Стаття 29 

Рішення Палат щодо прийнятності 
та суті заяв 
1. Якщо згідно зі статтею 27 чи 
статтею 28 не винесено жодної ухвали, 
або згідно зі статтею 28 не постанов-
лено жодного рішення, Палата при-
ймає рішення щодо прийнятності і суті 
індивідуальних заяв, поданих згідно зі 
статтею 34. Ухвалу щодо прийнятності 
може бути винесено окремо. 

2. Палата приймає рішення щодо 
прийнятності та суті міждержавних 
заяв, поданих згідно зі статтею 33. 
Ухвала щодо прийнятності виноситься 
окремо, якщо Суд за виняткових 
обставин не вирішить інакше. 

Стаття 30 

Відмова від розгляду справи на 
користь Великої Палати 

Якщо справа, яку розглядає Палата, 
порушує істотні питання щодо тлума-
чення Конвенції чи Протоколів до неї, 
або якщо вирішення питання, яке вона 
розглядає, може мати наслідком 
несумісність із рішенням, постановле-
ним Судом раніше, Палата може в 
будь-який час до постановлення свого 
рішення відмовитися від розгляду 
справи на користь Великої Палати, 
якщо жодна зі сторін у справі не 
заперечує проти цього. 

Стаття 31 

Повноваження Великої Палати 
Велика Палата: 
a) приймає рішення щодо заяв, 
поданих згідно зі статтею 33 чи 
статтею 34, якщо Палата відмовилася 
від розгляду справи згідно зі статтею 
30 або якщо справу було передано їй 
на розгляд згідно зі статтею 43; 
b) приймає рішення з питань, 
поданих Суду Комітетом Міністрів 
згідно з пунктом 4 статті 46; та 

c) розглядає запити про надання 
консультативних висновків, подані 
згідно зі статтею 47. 

Стаття 32 

Юрисдикція Суду 
1. Юрисдикція Суду поширюється на 
всі питання тлумачення і застосування 
Конвенції та Протоколів до неї, подані 
йому на розгляд згідно зі статтями 33, 
34, 46 і 47. 

2. У випадку виникнення спору щодо 
юрисдикції Суду спір вирішує сам Суд. 

Стаття 33 

Міждержавні справи 
Будь-яка Висока Договірна Сторона 
може передати на розгляд Суду 
питання про будь-яке порушення 
положень Конвенції та Протоколів до 
неї, яке допущене, на її думку, іншою 
Високою Договірною Стороною. 

Стаття 34 

Індивідуальні заяви 
Суд може приймати заяви від будь-якої 
особи, неурядової організації або 
групи осіб, які вважають себе потерпі-
лими від допущеного однією з Високих 
Договірних Сторін порушення прав, 
викладених у Конвенції або Протоко-
лах до неї. Високі Договірні Сторони 
зобов'язуються не перешкоджати 
жодним чином ефективному здійснен-
ню цього права. 

Стаття 35 

Умови прийнятності 
1. Суд може брати справу до розгля-
ду лише після того, як було вичерпано 
всі національні засоби правового 
захисту, згідно із загальновизнаними 
принципами міжнародного права, і 
впродовж шести місяців від дати 
постановлення остаточного рішення на 
національному рівні. 
2. Суд не розглядає жодної індивіду-
альної заяви, поданої згідно зі статтею 
34, якщо вона: 
a) є анонімною; або 
b) за своєю суттю є ідентичною до 
заяви, що вже була розглянута Судом 
чи була подана на розгляд до іншого 
міжнародного органу розслідування чи 
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врегулювання, і якщо вона не містить 
нових фактів у справі. 
3. Суд оголошує неприйнятною будь-
яку індивідуальну заяву, подану 
відповідно до статті 34, якщо він 
вважає: 
a) що ця заява несумісна з положен-
нями Конвенції або Протоколів до неї, 
явно необґрунтована або є зловжи-
ванням правом на подання заяви; або 
b) що заявник не зазнав суттєвої 
шкоди, якщо тільки повага до прав 
людини, гарантованих Конвенцією і 
Протоколами до неї, не вимагає 
розгляду заяви по суті, а також за 
умови, що на цій підставі не може бути 
відхилена жодна справа, яку націона-
льний суд не розглянув належним 
чином. 

4. Суд відхиляє будь-яку заяву, яку 
він вважає неприйнятною згідно з цією 
статтею. Він може зробити це на будь-
якій стадії провадження у справі. 

Стаття 36 

Участь третьої сторони 
1. У всіх справах, які розглядає 
Палата або Велика Палата, Висока 
Договірна Сторона, громадянин якої є 
заявником, має право подавати свої 
письмові зауваження і брати участь у 
слуханнях. 
2. В інтересах належного здійснення 
правосуддя Голова Суду може запро-
понувати будь-якій Високій Договірній 
Стороні, яка не є стороною в справі, чи 
будь-якій заінтересованій особі, яка не 
є заявником, подати свої письмові 
зауваження або взяти участь у 
слуханнях. 

3. У всіх справах, які розглядає 
Палата або Велика Палата, Комісар 
Ради Європи з прав людини має право 
подавати свої письмові зауваження і 
брати участь у слуханнях. 

Стаття 37 

Вилучення заяв з реєстру справ 

1. Суд може на будь-якій стадії 
провадження у справі прийняти 
рішення про вилучення заяви з 
реєстру, якщо обставини дають 
підстави дійти висновку: 
a) що заявник не має наміру далі 
підтримувати свою заяву; або 

b) що спір уже вирішено; або 
c) що на будь-якій іншій підставі, 
встановленій Судом, подальший 
розгляд  заяви не є виправданим. 
Проте Суд продовжує розгляд заяви, 
якщо цього вимагає повага до прав 
людини, гарантованих Конвенцією та 
Протоколами до неї. 
2. Суд може прийняти рішення про 
поновлення заяви в реєстрі справ, 
якщо він вважає, що це виправдано 
обставинами. 

Стаття 38 

Розгляд справи 
Суд розглядає справу разом з предста-
вниками сторін і, у разі необхідності, 
проводить розслідування, для ефекти-
вного здійснення якого заінтересовані 
Високі Договірні Сторони створюють 
усі необхідні умови. 

Стаття 39 

Дружнє врегулювання 
1. На будь-якій стадії провадження 
Суд може надати себе в розпоряджен-
ня заінтересованих сторін для забез-
печення дружнього врегулювання 
спору на основі поваги до прав 
людини, як їх визначає Конвенція та 
Протоколи до неї. 
2. Процедура, що здійснюється 
відповідно до пункту 1, є конфіденцій-
ною. 

3. У разі досягнення дружнього 
врегулювання Суд вилучає справу з 
реєстру, шляхом винесення ухвали, 
яка містить лише стислий виклад 
фактів і досягнутого вирішення. 

4. Це рішення передається Комітету 
Міністрів, який здійснює нагляд за 
виконанням умов дружнього врегулю-
вання, викладених в ухвалі. 

Стаття 40 

Слухання у відкритому засіданні та 
доступ до документів 
1. Слухання проводяться у відкрито-
му засіданні, якщо Суд за виняткових 
обставин не вирішить інакше. 
2. Доступ до документів, переданих 
до Секретаріату, є відкритим, якщо 
Голова Суду не вирішить інакше. 

11 



Європейська конвенція з прав людини 

Стаття 41 

Справедлива сатисфакція 
Якщо Суд визнає факт порушення 
Конвенції або Протоколів до неї і якщо 
внутрішнє право відповідної Високої 
Договірної Сторони передбачає лише 
часткове відшкодування, Суд, у разі 
необхідності, надає потерпілій стороні 
справедливу сатисфакцію. 

Стаття 42 

Рішення Палат 
Рішення Палат стають остаточними 
відповідно до пункту 2 статті 44. 

Стаття 43 

Передання справи на розгляд 
Великої Палати 

1. Упродовж трьох місяців від дати 
ухвалення рішення Палатою будь-яка 
сторона у справі може, у виняткових 
випадках, звернутися з клопотанням 
про передання справи на розгляд 
Великої Палати. 

2. Колегія у складі п'яти суддів 
Великої Палати приймає таке клопо-
тання, якщо справа порушує серйозне 
питання щодо тлумачення або застосу-
вання Конвенції чи Протоколів до неї 
або важливе питання загального 
значення. 

3. Якщо колегія приймає клопотання, 
Велика Палата вирішує справу шляхом 
постановлення рішення. 

Стаття 44 

Остаточні рішення у справі 

1. Рішення Великої Палати є остаточ-
ним. 

2. Рішення Палати стає остаточним: 
a) якщо сторони заявляють, що вони 
не звертатимуться з клопотанням про 
передання справи на розгляд Великої 
Палати; або 
b) через три місяці від дати постано-
влення рішення, якщо клопотання про 
передання справи на розгляд Великої 
Палати не було заявлено; або 
c) якщо колегія Великої Палати 
відхиляє клопотання про передання 
справи на розгляд Великої Палати 
згідно зі статтею 43. 

3. Остаточне рішення опубліковуєть-

ся. 

Стаття 45 

Умотивованість рішень у справі та 
ухвал 
1. Рішення у справі, а також ухвали 
про прийнятність або неприйнятність 
заяв мають бути вмотивовані. 

2. Якщо рішення у справі повністю 
або частково не виражає одностайної 
думки суддів, кожний суддя має право 
викласти окрему думку. 

Стаття 46 

Обов'язкова сила рішень та їх 
виконання 

1. Високі Договірні Сторони зобов'я-
зуються виконувати остаточні рішення 
Суду в будь-яких справах, у яких вони 
є сторонами. 

2. Остаточне рішення Суду переда-
ється Комітету Міністрів, який здійснює 
нагляд за його виконанням. 

3. Якщо Комітет Міністрів вважає, що 
нагляд за виконанням остаточного 
рішення ускладнений проблемою 
тлумачення рішення, він може зверну-
тися до Суду за вирішенням питання 
тлумачення. Рішення про передачу 
питання на розгляд Суду ухвалюється 
більшістю у дві третини голосів 
представників, які мають право 
засідати в Комітеті. 
4. Якщо Комітет Міністрів вважає, що 
Висока Договірна Сторона відмовля-
ється виконувати остаточне рішення у 
справі, в якій вона є стороною, він 
може, після формального повідомлен-
ня цій Стороні та шляхом ухвалення 
рішення більшістю у дві третини 
голосів представників, які мають право 
засідати в Комітеті, звернутися до Суду 
з питанням про додержання цією 
Стороною свого зобов'язання згідно з 
пунктом 1. 

5. Якщо Суд встановлює порушення 
пункту 1, він передає справу Комітету 
Міністрів з метою визначення заходів, 
яких необхідно вжити. Якщо Суд не 
встановлює порушення пункту 1, він 
передає справу Комітету Міністрів, 
який закриває розгляд справи. 
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Стаття 47 

Консультативні висновки 
1. Суд може, на запит Комітету 
Міністрів, надавати консультативні 
висновки з правових питань, які 
стосуються тлумачення Конвенції та 
Протоколів до неї. 

2. Такі висновки не поширюються на 
питання, що стосуються змісту чи 
обсягу прав і свобод, визначених у 
розділі I Конвенції та Протоколах до 
неї, чи на будь-які інші питання, які 
Суд або Комітет Міністрів може 
розглядати внаслідок будь-якого 
провадження, що може бути порушене 
відповідно до Конвенції. 

3. Рішення Комітету Міністрів про 
подання запиту щодо консультативно-
го висновку Суду ухвалюються 
більшістю голосів представників, які 
мають право засідати в Комітеті. 

Стаття 48 

Консультативна компетенція Суду 
Суд вирішує, чи належить запит 
Комітету Міністрів щодо надання 
консультативного висновку до його 
компетенції, визначеної в статті 47. 

Стаття 49 

Умотивованість консультативних 
висновків 
1. Консультативні висновки Суду 
мають бути вмотивовані. 
2. Якщо консультативний висновок 
повністю або частково не виражає 
одностайної думки суддів, кожний 
суддя має право викласти окрему 
думку. 
3. Консультативні висновки Суду 
передаються Комітетові Міністрів. 

Стаття 50 

Витрати на забезпечення 
діяльності Суду 

Витрати на забезпечення діяльності 
Суду покладено на Раду Європи. 

Стаття 51 

Привілеї та імунітети суддів 
Судді під час виконання своїх обов'яз-
ків користуються привілеями та 
імунітетами, передбаченими у статті 40 
Статуту Ради Європи та угодах, 
укладених згідно з цією статтею. 

Розділ III 

Інші положення 

Стаття 52 

Запити Генерального секретаря 

На запит Генерального секретаря Ради 
Європи будь-яка Висока Договірна 
Сторона надає роз'яснення стосовно 
того, яким чином її національне право 
забезпечує ефективне виконання 
будь-якого з положень цієї Конвенції. 
Стаття 53 

Гарантія визнаних прав людини 
Ніщо в цій Конвенції не може тлумачи-
тись як таке, що обмежує чи примен-
шує будь-які права людини та осново-
положні свободи, які можуть бути 
визнані на підставі законів будь-якої 
Високої Договірної Сторони чи будь-

якою іншою угодою, стороною якої 
вона є. 

Стаття 54 

Повноваження Комітету Міністрів 
Ніщо в цій Конвенції не зменшує обсяг 
повноважень Комітету Міністрів, 
наданих йому Статутом Ради Європи. 

Стаття 55 

Відмова від інших засобів 
урегулювання спорів 
Високі Договірні Сторони погоджують-
ся, що без спеціальної домовленості 
вони не користуватимуться існуючими 
між ними чинними договорами, 
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конвенціями або деклараціями для 
вирішення – шляхом звернення – 
спору, який виникає внаслідок 
тлумачення або застосування цієї 
Конвенції, засобами врегулювання 
спорів, не передбаченими цією 
Конвенцією. 

Стаття 56 

Територіальне застосування 
1. Будь-яка держава може при 
ратифікації чи будь-коли після цього 
заявити шляхом повідомлення Генера-
льному секретареві Ради Європи про 
те, що дія цієї Конвенції поширюється, 
з урахуванням пункту 4 цієї статті, на 
всі чи деякі з територій, за міжнародні 
відносини яких вона є відповідальною. 
2. Дія Конвенції поширюється на 
територію або території, визначені в 
повідомленні, з тридцятого дня після 
отримання цього повідомлення 
Генеральним секретарем Ради Європи. 
3. Однак положення цієї Конвенції 
застосовуються до таких територій з 
належним урахуванням місцевих 
вимог. 
4. Будь-яка держава, яка зробила 
заяву відповідно до пункту 1 цієї 
статті, може будь-коли після цього 
оголосити від імені однієї або кількох 
територій, яких стосується заява, що 
вона визнає компетенцію Суду при-
ймати скарги від окремих осіб, 
неурядових організацій або груп осіб 
згідно зі статтею 34 Конвенції. 

Стаття 57 

Застереження 

1. Будь-яка держава може при 
підписанні цієї Конвенції або депону-
ванні своєї ратифікаційної грамоти 
зробити застереження стосовно будь-
якого окремого положення Конвенції з 
огляду на те, що будь-який чинний на 
той час на її території закон не 
відповідає цьому положенню. Застере-
ження загального характеру згідно із 
цією статтею не дозволяються. 
2. Будь-яке застереження, зроблене 
згідно із цією статтею, має містити 
стислий виклад відповідного закону. 

Стаття 58 

Денонсація 
1. Висока Договірна Сторона може 
денонсувати цю Конвенцію тільки зі 
спливом п'ятирічного строку від дати, 
коли вона стала її стороною, і через 
шість місяців після подання відповідно-
го повідомлення Генеральному 
секретареві Ради Європи, який 
інформує про це інші Високі Договірні 
Сторони. 

2. Така денонсація не звільняє 
заінтересовану Високу Договірну 
Сторону від її зобов'язань за цією 
Конвенцією стосовно будь-якого 
діяння, яке могло бути порушенням 
таких зобов'язань і могло бути здійс-
нене нею до дати, від якої денонсація 
набирає чинності. 
3. Будь-яка Висока Договірна 
Сторона, яка перестає бути членом 
Ради Європи, перестає бути і стороною 
цієї Конвенції на тих самих умовах. 
4. Відповідно до положень попере-
дніх пунктів, Конвенція може бути 
денонсована стосовно будь-якої 
території, на яку поширювалася її дія 
згідно із заявою, зробленою на підставі 
статті 56. 

Стаття 59 

Підписання і ратифікація 
1. Ця Конвенція відкрита для підпи-
сання членами Ради Європи. Вона 
підлягає ратифікації. Ратифікаційні 
грамоти передаються на зберігання 
Генеральному секретареві Ради 
Європи. 
2. До цієї Конвенції може приєднати-
ся Європейський Союз. 
3. Ця Конвенція набирає чинності 
після депонування десяти ратифіка-
ційних грамот. 

4. Стосовно будь-якого підписанта 
цієї Конвенції, що ратифікуватиме її 
після набрання нею чинності, Конвен-
ція набирає чинності з дня депонуван-
ня його ратифікаційної грамоти. 

5. Генеральний секретар Ради 
Європи повідомляє всіх членів Ради 
Європи про набрання Конвенцією 
чинності, про Високі Договірні Сторо-
ни, які ратифікували її, та про подаль-
ше депонування ратифікаційних 
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грамот. 

Учинено в Римі 4 листопада 1950 року 
англійською і французькою мовами, 
обидва тексти є однаково автентични-
ми, в одному примірнику, який 

зберігається в архіві Ради Європи. 
Генеральний секретар надсилає 
засвідчені копії цієї Конвенції кожному 
підписантові. 

Протокол до Конвенції про захист прав людини 
та основних свобод 

Уряди держав – членів Ради Європи, які підписали цей Протокол, 

сповнені рішучості вжити заходів для 
колективного забезпечення здійснення 
деяких прав і свобод, які не включені 
до розділу І Конвенції про захист прав 
людини та основних свобод, підписаної 
в Римі 4 листопада 1950 року (далі 
“Конвенція”), 

домовилися про таке: 

Стаття 1 

Захист права власності 
Кожна фізична або юридична особа 
має право мирно володіти своїм 
майном. Ніхто не може бути позбавле-
ний свого майна інакше як в інтересах 
суспільства і на умовах, передбачених 
законом або загальними принципами 
міжнародного права. 
Проте попередні положення жодним 
чином не обмежують право держави 
вводити в дію такі закони, які, на її 
думку, є необхідними для здійснення 
контролю за користуванням майном 
відповідно до загальних інтересів або 
для забезпечення сплати податків чи 
інших зборів або штрафів. 

Стаття 2 

Право на освіту 
Нікому не може бути відмовлено в 
праві на освіту. Держава при виконан-
ні будь-яких функцій, узятих нею на 
себе в галузі освіти і навчання, 
поважає право батьків забезпечувати 
таку освіту і навчання відповідно до 
своїх релігійних і світоглядних переко-
нань. 

Стаття 3 

Право на вільні вибори 

Високі Договірні Сторони зо-
бов’язуються проводити вільні вибори 
з розумною періодичністю шляхом 
таємного голосування в умовах, які 
забезпечуватимуть вільне вираження 
думки народу у виборі законодавчого 
органу. 

Стаття 4 

Територіальне застосування 

Будь-яка Висока Договірна Сторона 
може при підписанні або ратифікації 
чи будь-коли після цього надіслати 
Генеральному секретареві Ради 
Європи заяву, в якій зазначаються 
межі застосування нею положень 
цього Протоколу до територій, що 
зазначені в цій заяві і за міжнародні 
відносини яких вона несе відповідаль-
ність. 
Будь-яка Висока Договірна Сторона, 
яка надіслала заяву на підставі 
попередньої частини, може час від 
часу робити інші заяви про зміну умов 
будь-якої попередньої заяви чи про 
припинення застосування положень 
цього Протоколу щодо будь-якої 
території. 

Заява, зроблена згідно з цією статтею, 
вважається такою, що зроблена 
відповідно до пункту 1 статті 56 
Конвенції. 

Стаття 5 

Зв’язок із Конвенцією 
Високі Договірні Сторони розглядають  
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положення статей 1, 2, 3 і 4 цього 
Протоколу як додаткові статті Конвен-
ції, і всі положення Конвенції застосо-
вуються відповідно. 

Стаття 6 

Підписання та ратифікація 
Цей Протокол відкритий для підписан-
ня членами Ради Європи, які підписали 
Конвенцію; він ратифікується одноча-
сно з ратифікацією Конвенції або після 
її ратифікації. Протокол набирає 
чинності після здачі на зберігання 
десяти ратифікаційних грамот. Для тих 
держав, які підписали цей Протокол і 
які ратифікуватимуть його після 
набрання ним чинності, Протокол 
набирає чинності з дня здачі на 

зберігання їхніх ратифікаційних 
грамот. 
Ратифікаційні грамоти здаються на 
зберігання Генеральному секретареві 
Ради Європи, який повідомляє всіх 
членів Ради про тих, хто здійснив 
ратифікацію. 

Вчинено в Парижі двадцятого дня 
березня місяця 1952 року англійською 
і французькою мовами, причому 
обидва тексти є однаково автентични-
ми, в одному примірнику, який 
зберігатиметься в архіві Ради Європи. 
Генеральний секретар надсилає 
засвідчені копії цього Протоколу 
кожному урядові, який його підписав.

 

Протокол № 4 до Конвенції про захист прав 
людини та основних свобод, який гарантує деякі 
права і свободи, що не включені до Конвенції та 
першого Протоколу до неї 

Уряди держав – членів Ради Європи, які підписали цей Протокол, 

сповнені рішучості вжити заходів для 
колективного забезпечення здійснення 
деяких прав і свобод, які не включені 
до розділу І Конвенції про захист прав 
людини та основних свобод, підписаної 
в Римі 4 листопада 1950 року (далі 
“Конвенція”), і в статтях 1-3 Першого 
протоколу до Конвенції, підписаного в 
Парижі 20 березня 1952 року, 
домовилися про таке: 

Стаття 1 

Заборона ув’язнення за борг 
Нікого не може бути позбавлено волі 
лише на підставі неспроможності 
виконати своє договірне зобов’язання. 

Стаття 2 

Свобода пересування 

1. Кожен, хто законно перебуває на 
території будь-якої держави, в межах 
цієї території має право на свободу 
пересування і свободу вибору місця 
проживання. 

2. Кожен є вільним залишати будь-
яку країну, включаючи свою власну. 
3. На здійснення цих прав не встано-
влюються жодні обмеження, крім тих, 
що передбачені законом і є необхідни-
ми в демократичному суспільстві в 
інтересах національної або громадської 
безпеки, для забезпечення громадсь-
кого порядку, запобігання злочинам, 
для охорони здоров’я або моралі чи з 
метою захисту прав і свобод інших 
осіб. 

4. Права, викладені в пункті 1, також 
можуть у певних місцевостях підлягати 
обмеженням, що встановлені згідно із 
законом і виправдовуються суспільни-
ми інтересами в демократичному 
суспільстві. 

Стаття 3 

Заборона вислання громадян 
1. Нікого не може бути вислано, 
шляхом застосування індивідуальних 
або колективних заходів, з території 
держави, громадянином якої він є. 
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2. Нікого не може бути позбавлено 
права в’їзду на територію держави, 
громадянином якої він є. 

Стаття 4 

Заборона колективного вислання 
іноземців 
Колективне вислання іноземців 
заборонено. 

Стаття 5 

Територіальне застосування 

1. Будь-яка Висока Договірна 
Сторона може при підписанні чи 
ратифікації цього Протоколу або будь-
коли після цього надіслати Генераль-
ному секретареві Ради Європи заяву, в 
якій зазначаються межі застосування 
нею положень цього Протоколу до 
територій, що зазначені в цій заяві і за 
міжнародні відносини яких вона несе 
відповідальність. 
2. Будь-яка Висока Договірна 
Сторона, яка надіслала заяву на 
підставі попереднього пункту, може 
час від часу робити інші заяви про 
зміну умов будь-якої попередньої 
заяви чи про припинення застосування 
положень цього Протоколу щодо будь-
якої території. 

3. Заява, зроблена згідно з цією 
статтею, вважається такою, що 
зроблена відповідно до пункту 1 статті 
56 Конвенції. 

4. Територія будь-якої держави, до 
якої цей Протокол застосовується на 
підставі його ратифікації або прийнят-
тя цією державою, і кожна територія, 
до якої цей Протокол застосовується 
на підставі заяви, зробленої такою 
державою згідно з цією статтею, 
розглядаються як окремі території для 
цілей посилань у статтях 2 і 3 на 
територію держави. 
5. Будь-яка держава, яка зробила 
заяву відповідно до пункту 1 чи 2 цієї 
статті, може будь-коли після цього 
заявити від імені однієї або кількох 
територій, яких стосується заява, що 

вона визнає компетенцію Суду при-
ймати заяви від окремих осіб, неуря-
дових організацій або груп осіб згідно 
зі статтею 34 Конвенції стосовно всіх 
або деяких зі статей 1-4 цього Прото-
колу. 

Стаття 6 

Зв’язок із Конвенцією 
Високі Договірні Сторони розглядають 
положення статей 1-5 цього Протоколу 
як додаткові статті Конвенції, і всі 
положення Конвенції застосовуються 
відповідно. 

Стаття 7 

Підписання та ратифікація 
1. Цей Протокол відкритий для 
підписання членами Ради Європи, які 
підписали Конвенцію; він ратифікуєть-
ся одночасно з ратифікацією Конвенції 
або після її ратифікації. Протокол 
набирає чинності після здачі на 
зберігання п’яти ратифікаційних 
грамот. Для тих держав, які підписали 
цей Протокол і які ратифікуватимуть 
його після набрання ним чинності, 
Протокол набирає чинності з дня здачі 
на зберігання їхніх ратифікаційних 
грамот. 
2. Ратифікаційні грамоти здаються 
на зберігання Генеральному 
секретареві Ради Європи, який 
повідомляє всіх членів Ради про тих, 
хто здійснив ратифікацію. 

На посвідчення чого ті, що підписалися 
нижче, належним чином на те уповно-
важені представники, підписали цей 
Протокол. 
Вчинено у Страсбурзі шістнадцятого 
дня вересня місяця 1963 року англій-
ською і французькою мовами, причому 
обидва тексти є однаково автентични-
ми, в одному примірнику, який 
зберігатиметься в архіві Ради Європи. 
Генеральний секретар надсилає 
засвідчені копії цього Протоколу 
кожній державі, яка його підписала.
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Протокол № 6 до Конвенції про захист прав 
людини та основних свобод щодо скасування 
смертної кари 

Держави – члени Ради Європи, які підписали цей Протокол до Конвенції про захист 
прав людини та основних свобод, підписаної в Римі 4 листопада 1950 року (далі 
“Конвенція”), 

вважаючи, що розвиток подій у 
кількох державах – членах Ради 
Європи відображає загальну тенденцію 
до скасування смертної кари, 

домовилися про таке: 

Стаття 1 

Скасування смертної кари 

Смертна кара скасовується. Нікого не 
може бути засуджено до такого 
покарання або страчено. 

Стаття 2 

Смертна кара під час війни 
Держава може передбачити у своєму 
законодавстві смертну кару за діяння, 
вчинені під час війни або неминучої 
загрози війни; таке покарання засто-
совується тільки у випадках, передба-
чених законом і згідно з його поло-
женнями. Держава повідомляє Генера-
льного секретаря Ради Європи про 
відповідні положення цього закону. 

Стаття 3 

Заборона відступу від зобов’язань 

Жодні відступи від положень цього 
Протоколу на підставі статті 15 
Конвенції не допускаються. 

Стаття 4 

Заборона застережень 
Жодні застереження щодо положень 
цього Протоколу на підставі статті 57 
Конвенції не допускаються. 

Стаття 5 

Територіальне застосування 
1. Будь-яка держава при підписанні 
чи здачі на зберігання своєї ратифіка-
ційної грамоти або свого документа 
про прийняття чи схвалення може 
зазначити територію чи території, до 
яких застосовуватиметься цей Прото-

кол. 
2. Будь-яка держава може будь-коли 
після цього надіслати на ім’я Генера-
льного секретаря Ради Європи заяву 
про поширення дії цього Протоколу на 
будь-яку іншу територію, зазначену в 
цій заяві. Щодо такої території Прото-
кол набирає чинності в перший день 
місяця, що настає після дати отриман-
ня такої заяви Генеральним секрета-
рем. 

3. Будь-яка заява, зроблена на 
підставі двох попередніх пунктів, може 
бути відкликана щодо будь-якої 
території, зазначеної в цій заяві, у 
повідомленні на ім’я Генерального 
секретаря. Відкликання набирає 
чинності в перший день місяця, що 
настає після дати отримання такого 
повідомлення Генеральним секрета-
рем. 

Стаття 6 

Зв’язок із Конвенцією 

Держави-учасниці розглядають 
положення статей 1-5 цього Протоколу 
як додаткові статті Конвенції, і всі 
положення Конвенції застосовуються 
відповідно. 

Стаття 7 

Підписання та ратифікація 
Цей Протокол відкрито для підписання 
державами – членами Ради Європи, які 
підписали Конвенцію. Він ратифікуєть-
ся, приймається чи схвалюється. 
Держава – член Ради Європи не може 
ратифікувати, прийняти чи схвалити 
цей Протокол, якщо вона одночасно 
або раніше не ратифікувала Конвен-
цію. Ратифікаційні грамоти або 
документи про прийняття чи схвален-
ня здаються на зберігання Генераль-
ному секретареві Ради Європи. 

18 



UKR  

Voir Notice 
See Notes 
Див. Пояснювальну нотатку 

Numéro de dossier 
File number 
Номер справи 

 
 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Requête 
Application 
Заява 

présentée en application de l'article 34 de la Convention européenne des 
Droits de l'Homme, 

ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour 

under Article 34 of the European Convention on Human Rights 
and Rules 45 and 47 of the Rules of Court 

у відповідності до Статті 34 Європейської конвенції з прав людини, 
а також до Статей 45 та 47 Регламенту Суду 

IMPORTANT: 
 
ВАЖЛИВО: 

La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations. 
This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations. 
Ця заява є юридичним документом, який може заторкнути Ваші права і обов'язки. 

 

 

 



- ii - 
 

I. 
 
 
A. 
 

Les Parties 
The Parties 
Сторони 
Le Requérant/La Requérante 
The Applicant 
Заявник 
 
(Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le)) 
(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any) 
(Відомості про заявника, а також про його представника, якщо такий є) 

1.   Nom de famille 
Surname 
Прізвище заявника 

2.   Prénom(s) 
First Name(s) 
Ім’я та по-батькові 

 Sexe : masculin / feminine 
Sex: male / female 
Стать: чоловіча / жіноча 

  

3.   Nationalité 
Nationality 
Громадянство 

4.   Profession 
Occupation 
Рід занять 

5.   Date et lieu de naissance 
Date and place of birth 
Дата та місце народження 

6.   Domicile 
Permanent address 
Постійна адреса 

7.   Tél no

Tel no. 
Номер телефону 

  

8.   Adresse actuelle (si différente de 6.) 
Present address (if different from 6.) 
Теперішня адреса (якщо відрізняється від 6.) 

  

9.   Nom et prénom du/de la représentant(e)1

Name of representative 
Прізвище та ім’я представника 

  

10.   Profession du/de la représentant(e) 
Occupation of representative 
Рід занять представника 

  

11.   Adresse du/de la représentant(e) 
Address of representative 
Адреса представника 

  

12.   Tél no

Tel no. 
Номер телефону 

 Fax no

Fax no. 
Номер факсу 

 
 

B. La Haute partie contractante 
The High Contracting Party 
Висока договірна сторона 
 
(Indiquer ci-après le nom de l'Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée) 
(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed) 
(Зазначте Державу(и), проти якої(их) спрямована заява) 

13.    

 
 

1 Si le/la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) et son/sa représentant(e). 
If the applicant appoints a representative, attach a form of authority signed by the applicant and his or her representative. 
За наявності представника, додати належним чином оформлену довіреність на представництво інтересів заявника 

ВІДКРІПІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ФОРМУЛЯР ПЕРЕД ВІДПРАВЛЕННЯМ 



- iii - 
 

II. Exposé des faits2

Statement of the Facts 
Викладення фактів 
 
(Voir § 19 (b) de la notice) 
(See § 19 (b) of the Notes) 
(Див. § 19 (б) Пояснювальної нотатки) 

14.    
 
 

 

 

2 Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée 
Continue on a separate sheet if necessary 
Якщо необхідно, продовжуйте на окремому аркуші 

ВІДКРІПІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ФОРМУЛЯР ПЕРЕД ВІДПРАВЛЕННЯМ 



- iv - 

ВІДКРІПІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ФОРМУЛЯР ПЕРЕД ВІДПРАВЛЕННЯМ 

 

III. Exposé de la ou des violation(s) de la Convention et/ou des Protocoles 
alléguée(s), ainsi que des arguments à l'appui 
Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and of 
relevant arguments 
Зазначення порушень Конвенції та/або Протоколів і відповідна 
аргументація 
 
(Voir § 19 (c) de la notice) 
(See § 19 (c) of the Notes) 
(Див. § 19 (в) Пояснювальної нотатки) 

15.    
 
 

 



- v - 

ВІДКРІПІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ФОРМУЛЯР ПЕРЕД ВІДПРАВЛЕННЯМ 

 

IV. Exposé relatif aux prescriptions de l'article 35 § 1 de la Convention3

Statement relative to article 35 § 1 of the Convention 
Відомості відповідно до статті 35 § 1 Конвенції 
 
(Voir § 19 (d) de la notice. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements 
demandés sous les points 16 à 18 ci-après) 
(See § 19 (d) of the Notes. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate 
sheet for each separate complaint) 
(Див. § 19 (г) Пояснювальної нотатки. Якщо необхідно, дайте пояснення (по пунктах 16-18 заяви) до кожного 
окремого предмету скарги на окремому аркуші) 

16.   Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l'ayant rendue) 
Final decision (date, court or authority and nature of decision) 
Остаточне внутрішнє рішення (дата та юридична природа рішення, орган, що його ухвалив (судова чи інша 
інстанція) 

  
 

17.   Autres décisions (énumérées dans l'ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et 
l'organe – judiciaire ou autre – l'ayant rendue) 
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them) 
Інші рішення (в хронологічному порядку, із зазначенням по кожному з них дати прийняття, юридичної 
природи, а також органу (судового чи іншого), який це рішення ухвалив 

  
 

18.   Dispos(i)ez-vous d'un recours que vous n'avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n'a-t-il pas été exercé? 
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain 
why you have not used it. 
Чи існують (існували) будь-які інші доступні Вам засоби правового захисту, які Ви не використали? Якщо так, 
поясніть, чому. 

  
 

 

3 Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée 
Continue on a separate sheet if necessary 
Якщо необхідно, продовжуйте на окремому аркуші 
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V. Exposé de l'objet de la requête 
Statement of the object of the application 
Викладення предмету заяви 
 
(Voir § 19 (e) de la notice) 
(See § 19 (e) of the Notes) 
(Див. § 19 (д) Пояснювальної нотатки 

19.    

  
 

VI. Autres instances internationales traitant ou ayant traité l'affaire 
Statement concerning other international proceedings 
Інші міжнародні інстанції, котрі розглядають чи розглядали вашу справу 
 
(Voir § 19 (f) de la notice) 
(See § 19 (f) of the Notes) 
(Див. § 19 (е) Пояснювальної нотатки) 

20.   Avez-vous soumis à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la 
présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet. 
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, 
give full details. 
Чи подавали Ви скарги, викладені вище, до будь-якої іншої міжнародної інстанції для розслідування або 
врегулювання? Якщо так, зазначте подробиці. 
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VII. Pièces annexées 
(pas d'originaux, uniquement des copies ; prière de n'utiliser ni agrafe, ni adhésif, 
ni lien d'aucune sorte) 
List of documents 
(no original documents, only photocopies, do not staple, tape or bind documents) 
Перелік доданих документів (надсилайте не оригінали документів, а 
виключно копії; не скріплюйте документи степлером, клеєм, ані жодним іншим 
чином) 
 
(Voir chapitre § 19 (g) de la notice. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. 
Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d'impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas 
être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.) 
(See § 19 (g) of the Notes. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have 
copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.) 
(Див. § 19 (є) Пояснювальної нотатки. Додайте копії усіх рішень, зазначених у розділах IV та VI заяви. Якщо у 
Вас немає копій, Вам слід отримати їх. В разі, якщо Ви не можете їх отримати, поясніть, чому.) 

21.   a) 

 b) 

 c) 
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VIII. Déclaration et signature 
Declaration and signature 
Декларація та підпис 
 
(Voir § 19 (h) de la notice) 
(See § 19 (h) of the Notes) 
(Див. § 19 (ж) Пояснювальної нотатки) 

  

 Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête 
sont exacts. 
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present 
application form is correct. 
Я свідомо заявляю, що всі викладені у цій заяві відомості є вірними. 

 
 

  

 Lieu 
Place 
Місце 

 Date 
Date 
Дата 

 

(Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e)) 
(Signature of the applicant or of the representative) 
(Підпис заявника або представника) 
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Стаття 8 

Набрання чинності 
1. Цей Протокол набирає чинності в 
перший день місяця, що настає після 
дати, коли п’ять держав – членів Ради 
Європи висловили свою згоду на 
обов’язковість для них цього Протоко-
лу згідно з положеннями статті 7. 
2. Для будь-якої держави-члена, яка 
висловить свою згоду на 
обов’язковість для неї цього Протоколу 
після набрання ним чинності, Протокол 
набирає чинності в перший день 
місяця, що настає після дати здачі на 
зберігання ратифікаційної грамоти або 
документа про прийняття чи схвален-
ня. 

Стаття 9 

Функції депозитарію 
Генеральний секретар Ради Європи 
повідомляє держави – члени Ради про: 
a) будь-яке підписання; 
b) здачу на зберігання будь-якої 

ратифікаційної грамоти або будь-якого 
документа про прийняття чи затвер-
дження; 
c) будь-яку дату набрання чинності 
цим Протоколом згідно зі статтями 5 і 
8; 
d) будь-яку іншу дію, будь-яке 
повідомлення або сповіщення, які 
стосуються цього Протоколу. 

На посвідчення чого ті, що підписалися 
нижче, належним чином на те уповно-
важені представники, підписали цей 
Протокол. 
Вчинено у Страсбурзі двадцять 
восьмого дня квітня місяця 1983 року 
англійською і французькою мовами, 
причому обидва тексти є однаково 
автентичними, в одному примірнику, 
який зберігатиметься в архіві Ради 
Європи. Генеральний секретар Ради 
Європи надсилає засвідчені копії цього 
Протоколу кожній державі – членові 
Ради Європи. 

Протокол № 7 до Конвенції про захист прав 
людини та основних свобод 

Держави – члени Ради Європи, які підписали цей Протокол, 

сповнені рішучості вжити нових 
заходів для колективного забезпечен-
ня здійснення деяких прав і свобод за 
допомогою Конвенції про захист прав 
людини та основних свобод, підписаної 
в Римі 4 листопада 1950 року (далі 
“Конвенція”), 
домовилися про таке: 

Стаття 1 

Процедурні гарантії, що 
стосуються вислання іноземців 

1. Іноземець, який законно проживає 
на території держави, не може бути 
висланий за її межі інакше ніж на 
виконання рішення, прийнятого 
відповідно до закону, і повинен мати 
можливість: 
a) наводити аргументи проти свого 
вислання; 
b) вимагати перегляду своєї справи; і 
c) бути представленим з цією метою 

перед компетентним органом або 
перед особою чи особами, призначе-
ними цим органом. 
2. Іноземець може бути висланий до 
здійснення своїх прав, передбачених у 
підпунктах а, b та с пункту 1 цієї 
статті, якщо таке вислання є необхід-
ним в інтересах публічного порядку 
або зумовлюється міркуваннями 
національної безпеки. 

Стаття 2 

Право на оскарження у 
кримінальних справах 

1. Кожен, кого суд визнав винним у 
вчиненні кримінального правопору-
шення, має право на перегляд судом 
вищої інстанції факту визнання його 
винним або винесеного йому вироку. 
Здійснення цього права, включаючи 
підстави, на яких воно може бути 
здійснене, регулюється законом. 
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2. Із цього права можуть робитися 
винятки для незначних правопору-
шень, як це передбачено законом, або 
в разі коли відповідну особу судив у 
першій інстанції найвищий суд, або 
коли її було визнано винною і засу-
джено після оскарження виправдаль-
ного вироку. 

Стаття 3 

Відшкодування в разі незаконного 
засудження 
Якщо остаточним рішенням особу було 
засуджено за вчинення кримінального 
правопорушення і якщо винесений їй 
вирок було потім скасовано або її було 
помилувано на підставі нового чи 
нововиявленого факту, який беззапе-
речно доводить наявність судової 
помилки, то ця особа, яка зазнала 
покарання в результаті такого засу-
дження, одержує відшкодування згідно 
із законом або практикою відповідної 
держави, якщо тільки не буде доведе-
но, що зазначений невідомий факт не 
було свого часу виявлено повністю або 
частково з вини цієї особи. 

Стаття 4 

Право не бути притягненим до 
суду або покараним двічі 
1. Нікого не може бути вдруге 
притягнено до суду або покарано в 
порядку кримінального провадження 
під юрисдикцією однієї і тієї самої 
держави за правопорушення, за яке 
його вже було остаточно виправдано 
або засуджено відповідно до закону та 
кримінальної процедури цієї держави. 

2. Положення попереднього пункту 
не перешкоджають повторному 
розгляду справи згідно із законом та 
кримінальною процедурою відповідної 
держави за наявності нових або 
нововиявлених фактів чи суттєвих 
недоліків у попередньому судовому 
розгляді, які могли вплинути на 
результати розгляду справи. 

3. Жодні відступи від положень цієї 
статті на підставі статті 15 Конвенції не 
допускаються. 

Стаття 5 

Рівноправність кожного з 
подружжя 
Кожен із подружжя має рівні цивільні 
права та обов’язки у відносинах між 
собою і зі своїми дітьми, а також щодо 
одруження, перебування в шлюбі та 
щодо його розірвання. Ця стаття не 
перешкоджає державам вживати таких 
заходів, що є необхідними в інтересах 
дітей. 

Стаття 6 

Територіальне застосування 
1. Будь-яка держава при підписанні 
чи здачі на зберігання своєї ратифіка-
ційної грамоти або свого документа 
про прийняття чи схвалення може 
зазначити територію або території, на 
які поширюватиметься дія цього 
Протоколу, і встановити межі застосу-
вання нею його положень до такої 
території або таких територій. 

2. Будь-яка держава може будь-коли 
після цього надіслати на ім’я Генера-
льного секретаря Ради Європи заяву 
про поширення дії цього Протоколу на 
будь-яку іншу територію, зазначену в 
цій заяві. Щодо такої території Прото-
кол набирає чинності в перший день 
місяця, що настає зі спливом двомісяч-
ного строку з дати отримання такої 
заяви Генеральним секретарем. 
3. Будь-яка заява, зроблена на 
підставі двох попередніх пунктів, може 
бути відкликана щодо будь-якої 
території, зазначеної в цій заяві, або 
змінена у повідомленні на ім’я Генера-
льного секретаря. Відкликання або 
зміна заяви набирає чинності в перший 
день місяця, що настає зі спливом 
двомісячного строку з дати отримання 
такого повідомлення Генеральним 
секретарем. 

4. Заява, зроблена згідно з цією 
статтею, розглядається як така, що 
зроблена відповідно до пункту 1 статті 
56 Конвенції. 

5. Територія будь-якої держави, до 
якої цей Протокол застосовується на 
підставі його ратифікації, прийняття 
або схвалення цією державою, і кожна 
територія, до якої цей Протокол 
застосовується на підставі заяви, 
зробленої такою державою згідно з 
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цією статтею, можуть розглядатися як 
окремі території для цілей посилання в 
статті 1 на територію держави. 

6. Будь-яка держава, яка зробила 
заяву відповідно до пункту 1 чи 2 цієї 
статті, може будь-коли після цього 
заявити від імені однієї або кількох 
територій, яких стосується заява, що 
вона визнає компетенцію Суду при-
ймати заяви від окремих осіб, неуря-
дових організацій або груп осіб згідно 
зі статтею 34 Конвенції стосовно 
статей 1-5 цього Протоколу. 

Стаття 7 

Зв’язок із Конвенцією 
Держави-учасниці розглядають поло-
ження статей 1-6 цього Протоколу як 
додаткові статті Конвенції, і всі 
положення Конвенції застосовуються 
відповідно. 

Стаття 8 

Підписання та ратифікація 
Цей Протокол відкрито для підписання 
державами – членами Ради Європи, які 
підписали Конвенцію. Він підлягає 
ратифікації, прийняттю чи схваленню. 
Держава – член Ради Європи не може 
ратифікувати, прийняти або схвалити 
цей Протокол, якщо вона одночасно 
або раніше не ратифікувала Конвен-
цію. Ратифікаційні грамоти або 
документи про прийняття чи схвален-
ня здаються на зберігання Генераль-
ному секретареві Ради Європи. 

Стаття 9 

Набрання чинності 
1. Цей Протокол набирає чинності в 
перший день місяця, що настає зі 
спливом двомісячного строку з дати, 
коли сім держав – членів Ради Європи 

висловили свою згоду на 
обов’язковість для них цього Протоко-
лу згідно з положеннями статті 8. 

2. Для будь-якої держави-члена, яка 
висловить свою згоду на 
обов’язковість для неї цього Протоко-
лу, Протокол набирає чинності в 
перший день місяця, що настає зі 
спливом двомісячного строку з дати 
здачі на зберігання ратифікаційної 
грамоти або документа про прийняття 
чи схвалення. 

Стаття 10 

Функції депозитарію 
Генеральний секретар Ради Європи 
повідомляє всі держави – членів Ради 
Європи про: 
а) будь-яке підписання; 
b) здачу на зберігання будь-якої 
ратифікаційної грамоти або будь-якого 
документа про прийняття чи схвален-
ня; 
с) будь-яку дату набрання чинності 
цим Протоколом згідно зі статтями 6 і 
9; 
d) будь-яку іншу дію, будь-яке 
повідомлення або будь-яку заяву, що 
стосуються цього Протоколу. 

На посвідчення чого ті, що підписалися 
нижче, належним чином на те уповно-
важені представники, підписали цей 
Протокол. 
Вчинено у Страсбурзі двадцять другого 
дня листопада місяця 1984 року 
англійською і французькою мовами, 
причому обидва тексти є однаково 
автентичними, в одному примірнику, 
який зберігатиметься в архіві Ради 
Європи. Генеральний секретар Ради 
Європи надсилає засвідчені копії цього 
Протоколу кожній державі – членові 
Ради Європи. 

Протокол № 12 до Конвенції про захист прав 
людини та основних свобод 

Держави – члени Ради Європи, які підписали цей Протокол, 

беручи до уваги основоположний 
принцип, відповідно до якого всі особи 
є рівними перед законом і мають право 

на рівний захист за законом; 

будучи сповненими рішучості вжити 
подальших заходів для сприяння 
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рівності всіх осіб шляхом колективного 
застосування загальної заборони 
дискримінації за допомогою Конвенції 
про захист прав людини і основополо-
жних свобод, підписаної в Римі 4 
листопада 1950 року (далі – Конвен-
ція); 

знову підтверджуючи, що принцип 
недискримінації не стоїть на заваді 
Державам-учасницям уживати заходів 
для сприяння повній та реальній 
рівності, якщо ці заходи є об’єктивно й 
обґрунтовано виправданими, 
домовилися про таке: 

Стаття 1 

Загальна заборона дискримінації 
1. Здійснення будь-якого передбаче-
ного законом права забезпечується 
без дискримінації за будь-якою 
ознакою, наприклад за ознакою статі, 
раси, кольору шкіри, мови, релігії, 
політичних чи інших переконань, 
національного чи соціального похо-
дження, належності до національної 
меншини, майнового стану, народжен-
ня або за іншою ознакою. 
2. Ніхто не може бути дискримінова-
ний будь-яким органом державної 
влади за будь-якою ознакою, напри-
клад за тими, які зазначено в пункті 1. 

Стаття 2 

Територіальне застосування 
1. Будь-яка держава під час підпи-
сання або депонування своєї ратифі-
каційної грамоти або свого документа 
про прийняття чи схвалення може 
точно визначити територію чи терито-
рії, до яких застосовується цей 
Протокол. 

2. Будь-яка держава будь-коли в 
подальшому за допомогою заяви, 
адресованої Генеральному секретарю 
Ради Європи, може поширити застосу-
вання цього Протоколу на будь-яку 
іншу територію, точно визначену в цій 
заяві. Стосовно такої території Прото-
кол набуває чинності в перший день 
місяця, що настає після закінчення 
тримісячного строку від дати отриман-
ня такої заяви Генеральним секрета-
рем. 
3. Будь-яка заява, зроблена на 

підставі двох попередніх пунктів, може 
бути відкликана або змінена стосовно 
будь-якої території, точно визначеної в 
цій заяві, за допомогою повідомлення, 
адресованого Генеральному секретарю 
Ради Європи. Відкликання або зміна 
набувають чинності в перший день 
місяця, що настає після закінчення 
тримісячного строку від дати отриман-
ня такого повідомлення Генеральним 
секретарем. 
4. Заява, зроблена згідно із цією 
статтею, уважається такою, що 
зроблена відповідно до пункту 1 статті 
56 Конвенції. 
5. Будь-яка держава, яка зробила 
заяву відповідно до пункту 1 чи 2 цієї 
статті, може будь-коли в подальшому 
заявити від імені однієї чи більш ніж 
однієї території, якої стосується заява, 
що вона визнає компетенцію Суду 
приймати заяви від окремих осіб, 
неурядових  організацій або груп осіб 
згідно зі статтею 34 Конвенції стосовно 
статті 1 цього Протоколу. 

Стаття 3 

Зв’язок з Конвенцією 
У відносинах між Держави-учасницями 
положення статей 1 та 2 цього Прото-
колу вважаються додатковими стаття-
ми Конвенції й усі положення Конвен-
ції застосовуються відповідно. 

Стаття 4 

Підписання та ратифікація 
Цей Протокол відкритий для підписан-
ня державами – членами Ради Європи, 
які підписали Конвенцію. Він підлягає 
ратифікації, прийняттю чи схваленню. 
Держава – член Ради Європи не може 
ратифікувати, прийняти чи схвалити 
цього Протоколу, якщо вона раніше 
або одночасно не ратифікувала 
Конвенції. Ратифікаційні грамоти або 
документи про прийняття чи схвален-
ня здаються на зберігання Генераль-
ному секретарю Ради Європи. 

Стаття 5 

Набуття чинності 

1. Цей Протокол набуває чинності в 
перший день місяця, що настає після 
закінчення тримісячного строку від 
дати, коли десять держав – членів 
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Ради Європи висловили свою згоду на 
обов’язковість для них цього Протоко-
лу згідно з положеннями статті 4. 

2. Стосовно будь-якої держави-
члена, яка в подальшому висловлює 
свою згоду на обов’язковість для неї 
цього Протоколу, Протокол набуває 
чинності в перший день місяця, що 
настає після закінчення тримісячного 
строку від дати здачі на зберігання 
ратифікаційної грамоти або документа 
про прийняття чи схвалення. 

Стаття 6 

Функції депозитарію 
Генеральний секретар Ради Європи 
повідомляє всім державам – членам 
Ради Європи: 
a) про будь-яке підписання; 
b) про здачу на зберігання будь-якої 
ратифікаційної грамоти чи будь-якого 

документа про прийняття чи схвален-
ня; 
c) про будь-яку дату набуття чиннос-
ті цим Протоколом згідно зі статтями 2 
та 5; 
d) про будь-яку іншу дію, повідом-
лення чи сповіщення, що стосується 
цього Протоколу. 

На посвідчення чого ті, що підписалися 
нижче, належним чином на те уповно-
важені, підписали цей Протокол. 
Учинено в Римі 4 листопада 2000 року 
англійською та французькою мовами, 
причому обидва тексти є автентични-
ми, в одному примірнику, який 
зберігається в архіві Ради Європи. 
Генеральний секретар Ради Європи 
надсилає засвідчені копії цього 
Протоколу кожній державі – члену 
Ради Європи. 

Протокол № 13 до Конвенції про захист прав та 
основних свобод людини, який стосується 
скасування смертної кари за будь-яких обставин 

Вільнюс, 3.V.2002 

Держави – учасниці Ради Європи, які підписали цей Протокол, 

переконані, що право кожної людини 
на життя є основоположною цінністю в 
демократичному суспільстві і що 
скасування смертної кари є суттєвим 
для захисту цього права та для 
повного визнання людської гідності; 

бажаючи посилити захист права на 
життя, гарантованого Конвенцією про 
захист прав та основних свобод 
людини, підписаною в Римі 4 листопа-
да 1950 року (далі – "Конвенція"); 

відзначаючи, що Протокол N 6 до 
Конвенції, який стосується скасування 
смертної кари, підписаний у Страсбурзі 
28 квітня 1983 року, не виключає 
смертну кару відносно дій, скоєних під 
час війни або неминучої загрози війни; 
сповнені рішучості зробити останній 
крок для скасування смертної кари за 
будь-яких обставин 

домовилися про таке: 

Стаття 1 

Скасування смертної кари 
Смертна кара скасовується. Жодна 
людина не може бути засуджена до 
такого покарання або страчена. 

Стаття 2 

Заборона відхилень 
Жодні відхилення від положень цього 
Протоколу на підставі статті 15 
Конвенції не допускаються. 

Стаття 3 

Заборона застережень 
Жодні застереження до положень 
цього Протоколу на підставі статті 57 
Конвенції не допускаються. 

Стаття 4 

Територіальне застосування 
1. Будь-яка держава під час підпи-
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сання або здачі на зберігання своєї 
ратифікаційної грамоти або документа 
про прийняття або затвердження може 
визначити територію або території, до 
яких застосовуватиметься цей Прото-
кол. 
2. Будь-яка держава може у подаль-
шому в будь-який час шляхом заяви на 
ім’я Генерального секретаря Ради 
Європи поширити дію цього Протоколу 
на будь-яку іншу територію, визначену 
в цій заяві. Для такої території Прото-
кол набуває чинності в перший день 
місяця, що настає після закінчення 
тримісячного періоду від дати отри-
мання такої заяви Генеральним 
секретарем. 
3. Будь-яка заява, зроблена відпові-
дно до двох попередніх пунктів, може 
стосовно будь-якої території, визначе-
ної в цій заяві, бути відкликана або 
змінена шляхом подання відповідного 
повідомлення на ім’я Генерального 
секретаря. Відкликання або зміна 
набувають чинності в перший день 
місяця, що настає після закінчення 
тримісячного періоду від дати отри-
мання такого повідомлення Генераль-
ним секретарем. 

Стаття 5 

Зв’язок з Конвенцією 
Держави-учасниці розглядають поло-
ження статей 1-4 цього Протоколу як 
додаткові статті до Конвенції, і всі 
положення Конвенції застосовуються 
відповідним чином. 

Стаття 6 

Підписання і ратифікація 
Цей Протокол відкритий для підписан-
ня державами-учасницями Ради 
Європи, які підписали Конвенцію. Він 
підлягає ратифікації, прийняттю або 
схваленню. Держава-учасниця Ради 
Європи не може ратифікувати, прийн-
яти або схвалити цей Протокол без 
попередньої або одночасної ратифіка-
ції Конвенції. Ратифікаційні грамоти 
або документи про прийняття або 

схвалення здаються на зберігання 
Генеральному секретарю Ради Європи. 

Стаття 7 

Набуття чинності 
1. Цей Протокол набуває чинності в 
перший день місяця, що настає після 
закінчення тримісячного періоду з дня, 
коли десять держав-учасниць Ради 
Європи висловлять свою згоду на 
обов’язковість для них цього Протоко-
лу відповідно до положень статті 6. 
2. Для будь-якої держави-учасниці, 
яка згодом висловить свою згоду на 
обов’язковість для неї цього Протоко-
лу, Протокол набуває чинності в 
перший день місяця, що настає після 
закінчення тримісячного періоду з дня 
здачі на зберігання ратифікаційної 
грамоти або документа про прийняття 
або схвалення. 

Стаття 8 

Функції депозитарію 
Генеральний секретар Ради Європи 
повідомляє всі держави-учасниці Ради 
Європи про – 
a) будь-яке підписання; 
b) здачу на зберігання будь-якої 
ратифікаційної грамоти або документа 
про прийняття або схвалення; 
c  будь-яку дату набуття чинності 
цим Протоколом відповідно до статей 4 
і 7 ; 
d) будь-яку іншу дію, повідомлення 
або заяву, які стосуються цього 
Протоколу. 

На посвідчення чого нижчепідписані, 
належним чином на те уповноважені 
представники підписали цей Протокол. 
Вчинено у Вільнюсі 3 травня 2002 року 
англійською і французькою мовами, 
причому обидва тексти є рівно автен-
тичними, в одному примірнику, який 
зберігатиметься в архівах Ради 
Європи. Генеральний секретар Ради 
Європи надсилає завірені копії кожній 
державі-учасниці Ради Європи. 
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П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А  Н О Т А Т К А 
для осіб, які бажають звернутися до 
Європейського суду з прав людини 

I. Які заяви розглядає Суд? 

1. 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. Вам рекомендовано ознайомитись із зазначеними 
документами, тексти яких додаються. 

2. 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. 

3. 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. Суд також не може від Вашого імені напряму втручатися 
в діяльність органу влади, на дії якого Ви скаржитеся. 

4. Суд уповноважений розглядати заяви лише якщо вони 
спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні 
Протоколи. Суд не може розглядати заяви стосовно подій, які 
відбулися до ратифікації. Дати ратифікації Конвенції та Протоколів 
вказано в цій нотатці. 

5. Ви можете скаржитися до 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. 

6. 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. 

7. Умова про вичерпання всіх національних засобів правового 
захисту означає, що перед тим, як подати заяву до Європейського 
суду з прав людини, Вам необхідно звернутися до національних 
судів, включно з найвищою судовою інстанцією, якій підсудна Ваша 
справа, з метою одержати рішення стосовно предмету Вашої скарги. 
В разі невичерпання національних засобів правового захисту Вам 
необхідно буде довести, що такі засоби захисту були неефектив-
ними. 



Пояснювальна нотатка для осіб, які бажають звернутися до 
Європейського суду з прав людини 

8. При зверненні до національних судів Ви, як правило, маєте 
дотримуватись відповідних процесуальних вимог, зокрема 
передбачених законом строків. Якщо, наприклад, Ваше звернення до 
суду було відхилено через недодержання строків або правил 
підсудності, або інших процесуальних вимог, Суд не зможе 
розглянути Вашу справу по суті. 

9. Проте, якщо Ви скаржитесь на судове рішення, зокрема, вирок, 
Вам не потрібно домагатися перегляду справи після того, як 
звичайну судову процедуру оскарження в національних судах 
завершено. Ви також не повинні вдаватися до позасудових 
процедур, подавати прохання про помилування або амністію. 
Звернення (до парламенту, голови держави або уряду, міністра чи 
уповноваженого з прав людини) не вважаються засобами правового 
захисту, які необхідно вичерпати. 

10. Подати заяву до Суду Ви можете впродовж шести місяців після 
ухвалення остаточного рішення компетентним судом або органом 
влади. Шестимісячний термін відраховується з моменту 
ознайомлення Вас або Вашого адвоката з остаточним судовим 
рішенням, винесеним в процесі звичайного оскарження, а не з 
моменту подальших відмов переглянути Вашу справу, розглянути 
Ваше прохання про помилування або амністію чи будь-яке інше 
звернення до органів влади. 

11. Перебіг шестимісячного терміну переривається в момент, коли 
Ви відсилаєте до Суду першого листа, чітко виклавши в ньому, 
хоча б у стислій формі, предмет заяви, яку Ви маєте намір подати, 
або заповнений формуляр заяви. Листа із самим лише проханням 
надати інформацію недостатньо, щоб зупинити перебіг 
шестимісячного терміну. 

12. Повідомляємо, виключно з інформаційною метою, що при 
розгляді заяв Суд визнає неприйнятними більш ніж 90 % із 
них через недотримання заявниками умов звернення до Суду. 

II. Як подавати заяву до Суду? 

13. Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але Ви 
можете звернутися до Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з 
держав, що ратифікували Конвенцію, якщо це простіше для Вас. На 
початковій стадії провадження Ви можете також отримувати листи від 
Суду цією мовою. Проте, візьміть до уваги, що на пізнішій стадії, а 
саме у випадку, якщо Суд вирішить запропонувати Уряду надіслати 
письмові зауваження щодо Ваших скарг, Суд вестиме листування з 
Вами англійською чи французькою мовою, і Вам чи Вашому 
представнику також потрібно буде, як правило, надсилати подальші 
зауваження англійською чи французькою мовою. 

14. Суд приймає лише заяви, надіслані поштою (телефоном заяви 
не приймаються). Якщо Ви відсилаєте заяву електронною поштою 
або факсом, обов’язково потрібно продублювати її звичайною 
поштою. Вам немає потреби приїздити до Страсбурга особисто 
з метою усного викладення обставин Вашої справи. 
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15. Усю кореспонденцію стосовно Вашої заяви необхідно надсилати 
за адресою: 

The Registrar 
European Court of Human Rights 
Council of Europe 
F–67075 STRASBOURG CEDEX 
FRANCE – ФРАНЦІЯ. 

 Будь ласка, не скріплюйте листи і документи, які Ви надсилаєте 
до Суду, степлером, клеєм, ані жодним іншим чином. Усі сторінки 
повинні бути послідовно пронумеровані. 

16. Після отримання Вашого першого листа або формуляра заяви 
Секретаріат Суду надішле Вам у відповідь листа, в якому повідомить 
про те, що на Ваше ім’я було відкрито справу, номер якої 
потрібно зазначати в усіх наступних зверненнях до Суду, а 
також надасть етикетки зі штрих-кодом, які слід використовувати у 
листуванні з Судом. В подальшому Секретаріат може звернутися до 
Вас із запитом надати додаткову інформацію, документи чи 
роз’яснення стосовно Вашої заяви. Натомість, Секретаріат не зможе 
надати інформації про законодавство держави, проти якої 
спрямована Ваша заява, ані давати юридичних консультацій 
стосовно застосування або тлумачення національного права. 

17. У Ваших інтересах відповідати на листи Секретаріату без 
затримок. Запізнення або відсутність відповіді може бути розцінено 
як Вашу незацікавленість у продовженні провадження у справі. 

18. Якщо Ви вважаєте, що Ваша заява стосується одного з прав, 
гарантованих Конвенцією або Протоколами до неї, і що вона 
відповідає викладеним вище умовам, Вам слід ретельно і 
розбірливо заповнити формуляр заяви і надіслати його до 
Суду разом із необхідними документами в якнайкоротший 
термін, не пізніше, ніж через вісім тижнів від дати першого 
листа Секретаріату. Якщо Ви відішлете формуляр заяви пізніше, 
ніж через вісім тижнів, то датою, за якою буде визначено, чи 
вклалися ви у шестимісячний термін, передбачений для звернення до 
Суду статтею 35 § 1 (див. п.п. 6 та 10 даної нотатки), вважатиметься 
дата відправлення заповненого формуляра, а не дата Вашого 
першого листа. Якщо ж заповнений формуляр не буде надіслано 
впродовж шести місяців від моменту його відправлення 
Секретаріатом на Вашу адресу, Суд вважатиме, що Ви не зацікавлені 
у подальшому провадженні у Вашій справі, і Ваше досьє буде 
знищено. Крім того, якщо Ви не надасте додаткової інформації чи 
документів на запит Секретаріату, Суд може залишити заяву без 
розгляду або ж визнати її неприйнятною чи виключити зі списку 
справ, що розглядаються Судом. 

19. При заповненні формуляра заяви потрібно: 

а) надати необхідну інформацію про сторони (розділ І 
формуляра). Якщо заява подається від імені декількох заявників, 
використовуйте окремий аркуш для даних про особу кожного з них. 
Якщо у Вас є представник(и), надайте довіреність(ності) на 
його(їхнє) ім’я; 

б) викласти чітко і стисло факти, які становлять предмет Ваших 
скарг (розділ ІІ). Намагайтеся описувати події в тій послідовності, в 
якій вони відбувалися, вказуючи точні дати. Якщо Ваші скарги 
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стосуються декількох питань (наприклад, різних судових 
проваджень), напишіть про кожне із них окремо; 

в) пояснити якомога точніше, в чому полягають Ваші скарги 
відповідно до Конвенції (розділ ІІІ). Зазначте, до яких положень 
Конвенції Ви апелюєте і поясніть, чому Ви вважаєте, що факти, 
викладені Вами в розділі ІІ, містять порушення цих положень. 

г) надати відомості, які би підтверджували, що Ви дотрималися 
відведених термінів та вичерпали національні засоби правового 
захисту (розділ ІV). Інформацію щодо кожної скарги викладіть 
окремо; 

д) стисло вказати, яких результатів Ви очікуєте від розгляду Вашої 
заяви в Суді (розділ V); 

е) повідомити, чи зверталися Ви зі скаргами, викладеними у Вашій 
заяві, до інших міжнародних інстанцій, які займаються 
розслідуванням або врегулюванням подібних питань (розділ VI). 
Якщо так, Вам необхідно надати повну інформацію про такі 
звернення, включно з назвою органу, до якого Ви подавали скарги, 
відомості про їх розгляд, дати розгляду, а також відомості про 
рішення, які було ухвалено. Надайте копії відповідних рішень та 
інших документів; 

є) скласти перелік усіх судових та інших рішень, згаданих у 
розділах IV та VI, а також усіх інших документів, які б Ви хотіли 
надати Суду в якості доказів (протоколи слухань, заяви свідків тощо) 
(розділ VІІ). Додайте повні копії зазначених документів, якщо Ви ще 
не надіслали їх до Суду. Суд не повертає отриманих документів, 
тому в Ваших інтересах не надсилати оригінали, а лише копії; 

ж) підписати заяву. Якщо заяву підписує представник, необхідно 
додати належним чином заповнену довіреність (у випадку, якщо її не 
було надіслано раніше). 

20. За загальним правилом, будь-яка інформація, яка міститься в 
документах, наданих Вами Секретаріату, зокрема інформація про 
конкретних осіб або про тих, чию особу можливо встановити, може 
бути доступною громадськості. Крім того, таку інформацію може бути 
опубліковано в базі даних Суду – HUDOC, доступній в Інтернеті, в 
разі, якщо Суд включить її до викладення фактів, підготованого для 
повідомлення уряду-відповідача про справу, в рішення щодо 
прийнятності справи чи про її вилучення зі списку справ, або ж у 
рішення щодо суті справи. Таким чином, Вам слід надати лише ті дані 
про Ваше приватне життя чи приватне життя третіх осіб, які 
необхідні для розуміння суті справи. Крім того, якщо Ви не бажаєте 
оприлюднення даних про Вашу особу, Вам потрібно зробити 
відповідну заяву і викласти підстави для такого відступу від 
загального правила про вільний доступ до інформації в процесі 
судового розгляду. Суд може дозволити анонімність лише у 
виняткових і обґрунтованих випадках. 

21. Для подання заяви до Суду Вам не обов’язково мати 
представника, а Ваш представник (якщо такий є) може не бути 
адвокатом. Якщо Ви звертаєтеся до Суду через адвоката або 
іншого представника, Вам потрібно надати довіреність на 
представництво Ваших інтересів. Представник юридичної особи 
(підприємства, громадської організації тощо) або групи осіб повинен 
надати документи, які б підтверджували його юридичні 
повноваження представляти інтереси заявника. 
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22. Суд не надає юридичної допомоги на оплату послуг адвоката 
з підготовки початкового звернення до Суду. На подальшій стадії 
провадження, а саме в разі, якщо Суд вирішить повідомити уряд-
відповідача про заяву для подання письмових зауважень, Вам може 
бути надано безкоштовну юридичну допомогу, якщо Ваші доходи 
недостатні для оплати послуг адвоката і якщо Суд вбачатиме 
необхідність у такій допомозі для належного розгляду справи. 

23. Розгляд Вашої заяви – безкоштовний. На початковому етапі 
процедура розгляду – письмова, тому Вам немає потреби з’являтися 
до Суду особисто. Вас своєчасно повідомлять про будь-яке рішення, 
винесене Судом у Вашій справі. 

 



    Дати набуття чинності  (19.04.2010) 
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ДЕРЖАВА Конвенція Прот. № 1 Прот. № 4 Прот. № 6 Прот. № 7 Прот. № 12 Прот. № 13 

Австрія 03.09.1958 03.09.1958 18.09.1969 01.03.1985 01.11.1988  01.05.2004 

Азербайджан 15.04.2002 15.04.2002 15.04.2002 01.05.2002 01.07.2002   

Албанія 02.10.1996 02.10.1996 02.10.1996 01.10.2000 01.01.1997 01.04.2005 01.06.2007 

Андорра 22.01.1996 06.05.2008 06.05.2008 01.02.1996 01.08.2008 01.09.2008 01.07.2003 

Бельгія 14.06.1955 14.06.1955 21.09.1970 01.01.1999   01.10.2003 

Боснія та Герцеговина 12.07.2002 12.07.2002 12.07.2002   01.08.2002 01.10.2002 01.04.2005 01.11.2003 

Болгарія 07.09.1992 07.09.1992 04.11.2000 01.10.1999 01.02.2001  01.07.2003 

Великобританія 03.09.1953 18.05.1954  01.06.1999   01.02.2004 

Вірменія 26.04.2002 26.04.2002 26.04.2002 01.10.2003 01.07.2002 01.04.2005  

Греція 28.11.1974 28.11.1974  01.10.1998 01.11.1988  01.06.2005 

Грузія 20.05.1999 07.06.2002 13.04.2000 01.05.2000 01.07.2000 01.04.2005 01.09.2003 

Данія 03.09.1953 18.05.1954 02.05.1968 01.03.1985 01.11.1988  01.07.2003 

Естонія 16.04.1996 16.04.1996 16.04.1996 01.05.1998 01.07.1996  01.06.2004 

Ірландія 03.09.1953 18.05.1954 29.10.1968 01.07.1994 01.11.2001  01.07.2003 

Ісландія 03.09.1953 18.05.1954 02.05.1968 01.06.1987 01.11.1988  01.03.2005 

Іспанія 04.10.1979 27.11.1990 16.09.2009 01.03.1985 01.12.2009 01.06.2008 01.04.2010 

Італія 26.10.1955 26.10.1955 27.05.1982 01.01.1989 01.02.1992  01.07.2009 

Кіпр 06.10.1962 06.10.1962 03.10.1989 01.02.2000 01.12.2000 01.04.2005 01.07.2003 

Колишня Югославська 
Республіка Македонія 

10.04.1997 10.04.1997 10.04.1997 01.05.1997 01.07.1997 01.04.2005 01.11.2004 

Латвія 27.06.1997 27.06.1997 27.06.1997 01.06.1999 01.09.1997   

Литва 20.06.1995 24.05.1996 20.06.1995 01.08.1999 01.09.1995  01.05.2004 

Ліхтенштейн 08.09.1982 14.11.1995 08.02.2005 01.12.1990 01.05.2005  01.07.2003 

Люксембург 03.09.1953 18.05.1954 02.05.1968 01.03.1985 01.07.1989 01.07.2006 01.07.2006 

Мальта 23.01.1967 23.01.1967 05.06.02 01.04.1991 01.04.2003  01.07.2003 

Молдова 12.09.1997 12.09.1997 12.09.1997 01.10.1997 01.12.1997  01.02.2007 



  Дати набуття чинності  (19.04.2010) 
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ДЕРЖАВА Конвенція Прот. № 1 Прот. № 4 Прот. № 6 Прот. № 7 Прот. № 12 Прот. № 13 

Монако 30.11.2005  30.11.2005 01.12.2005 01.02.2006  01.03.2006 

Нідерланди 31.08.1954 31.08.1954 23.06.1982 01.05.1986  01.04.2005 01.06.2006 

Німеччина 03.09.1953 13.02.1957 01.06.1968 01.08.1989   01.02.2005 

Норвегія 03.09.1953 18.05.1954 02.05.1968 01.11.1988 01.01.1989  01.12.2005 

Польща 19.01.1993 10.10.1994 10.10.1994 01.11.2000 01.03.2003   

Португалія 09.11.1978 09.11.1978 09.11.1978 01.11.1986 01.03.2005  01.02.2004 

Росія 05.05.1998 05.05.1998 05.05.1998  01.08.1998   

Румунія 20.06.1994 20.06.1994 20.06.1994 01.07.1994 01.09.1994 01.11.2006 01.08.2003 

Сан-Марино 22.03.1989 22.03.1989 22.03.1989 01.04.1989 01.06.1989 01.04.2005 01.08.2003 

Сербія 03.03.2004 03.03.2004 03.03.2004 01.04.2004 01.06.2004 01.04.2005 01.07.2004 

Словаччина 01.01.1993 01.01.1993 01.01.1993 01.01.1993 01.01.1993  01.12.2005 

Словенія 28.06.1994 28.06.1994 28.06.1994 01.07.1994 01.09.1994  01.04.2004 

Туреччина 18.05.1954 18.05.1954  01.12.2003   01.06.2006 

Угорщина 05.11.1992 05.11.1992 05.11.1992 01.12.1992 01.02.1993  01.11.2003 

Україна 11.09.1997 11.09.1997 11.09.1997 01.05.2000 11.09.1997 01.07.2006 01.07.2003 

Фінляндія 10.05.1990 10.05.1990 10.05.1990 01.06.1990 01.08.1990 01.04.2005 01.03.2005 

Франція 03.05.1974 03.05.1974 03.05.1974 01.03.1986 01.11.1988  01.02.2008 

Хорватія 05.11.1997 05.11.1997 05.11.1997 01.12.1997 01.02.1998 01.04.2005 01.07.2003 

Чеська Республіка 01.01.1993 01.01.1993 01.01.1993 01.01.1993 01.01.1993  01.11.2004 

Чорногорія 06.06.2006 06.06.2006 06.06.2006 06.06.2006 06.06.2006 06.06.2006 06.06.2006 

Швейцарія 28.11.1974   01.11.1987 01.11.1988  01.07.2003 

01.08.2003 Швеція 03.09.1953 18.05.1954 02.05.1968 01.03.1985 01.11.1988  

У деяких випадках держави зробили декларації та застереження, які впливають на їхні зобов’язання щодо Конвенції та Протоколів до неї. 
Повний перелік цих додаткових документів опубліковано на інтернет-сайті Суду: www.echr.coe.int. Його також можна отримати, звернувшись 
до Секретаріату 

  
 

 

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


 

 



 

 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 
Д О В І Р Е Н І С Т Ь1

(Стаття 36 Регламенту Суду) 

Я, ........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 
(прізвище, ім’я, по-батькові та адреса заявника) 

цим уповноважую ................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
(прізвище, ім’я, по-батькові та адреса представника) 
 
представляти мої інтереси у Європейському суді з прав людини, а також у будь-якому іншому 
подальшому провадженні, передбаченому Європейською конвенцією про захист прав людини, 
стосовно моєї заяви, поданої, згідно зі Статтею 34 Конвенції, проти 

........................................................................................................................................... 
(Держава-відповідач) 

........................................................................................................................................... 
(дата відправлення першого листа) 

........................................................................................................................................... 
(місце та дата) 
 
 

........................................................................................................................................... 
(підпис заявника) 
 
Зазначені повноваження приймаю 
 
 

........................................................................................................................................... 
(підпис представника) 

1  Довіреність повинна бути заповнена і підписана заявником, а також адвокатом або іншою особою, 
уповноваженою виступати як представник. 
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