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Формуляр заяви
Примітка щодо цього формуляру
Цей формуляр заяви є офіційним юридичним документом та може вплинути на Ваші права і обов’язки. Будь ласка, дотримуйтесь вказівок, які містяться у «Нотатці для заповнення формуляру заяви». Переконайтеся, що Ви заповнили кожну графу, яка відповідає Вашій ситуації, та надали всі необхідні документи.
Увага: Якщо Ви подасте неповну заяву, вона не буде прийнята (див. статтю 47 Регламенту Суду). Зауважте зокрема, що стаття  47 § 2 (a) ВИМАГАЄ, щоб стислий виклад фактів, скарг та інформація про дотримання критеріїв прийнятності були на відповідних сторінках формуляру заяви. Заповнений формуляр заяви повинен дозволяти Суду визначити суть та обсяг заяви, не звертаючись до будь-яких інших документів. 
Зверніть увагу на те, що формуляри, доступні на цій сторінці, працюватимуть коректно тільки з програмою Adobe Reader 9 чи з пізнішою версією (доступною на сайті www.adobe.com). Будь ласка, збережіть копію формуляру на Вашому комп’ютері перед тим, як заповнити його, використовуючи програму Adobe Reader. Потім роздрукуйте його і надішліть до Суду.
Наклейка зі штрих-кодом
Якщо Суд вже надіслав Вам набір наклейок зі штрих-кодом, будь ласка, наклейте одну з них тут.
№ справи
Якщо Суд вже повідомив Вас про номер, який надано Вашій справі за цими скаргами, будь ласка, вкажіть його тут.
A. Заявник
A. The applicant
A.1. Фізична особа
A.1. The applicant individual
Цей розділ стосується лише заявників, які є фізичними особами. Якщо заявник є юридичною особою, йому треба перейти до розділу A.2.
1. Прізвище
2. Ім’я та по-батькові
5. Громадянство 
6. Адреса
7. Телефон (включно з міжнародним кодом)
8. Електронна пошта (якщо є)
наприклад, 31/12/1960 
3. Дата народження
Д        Д        М       М        Р         Р        Р         Р
9. Стать
чоловіча
жіноча
4. Місце народження
A.2. Юридична особа
A.2. The applicant organisation
Цей розділ треба заповнити тільки у тих випадках, коли заявником є підприємство, неурядова організація чи інша юридична особа. У цьому випадку також заповніть, будь ласка, розділ D.1.
10. Назва
11. Ідентифікаційний номер (за наявності)
14. Юридична адреса
15. Телефон (включно з міжнародним кодом)
16. Електронна пошта
12.  Дата реєстрації чи створення (якщо є)
наприклад, 27/09/2012 
Д        Д        М       М        Р         Р        Р         Р
13. Вид діяльності
B. Держава/держави, проти якої/яких подається заява
B. State(s) against which the application is directed
17. Поставте відмітку навпроти держави/держав, проти яких подається заява
ALB - Албанія
AND - Андорра
ARM - Вірменія
AUT - Австрія
AZE - Азербайджан
BEL - Бельгія
BGR - Болгарія
BIH - Боснія і Герцеговина
CHE - Швейцарія
CYP - Кіпр
CZE - Чеська Республіка
DEU - Німеччина
DNK - Данія
ESP - Іспанія
EST - Естонія
FIN - Фінляндія
FRA - Франція
GBR - Сполучене Королівство
GEO - Грузія
GRC - Греція
HRV - Хорватія
HUN - Угорщина
IRL - Ірландія
ISL - Ісландія
ITA - Італія
LIE - Ліхтенштейн
LTU - Литва
LUX - Люксембург
LVA - Латвія
MCO - Монако
MDA - Молдова
MKD - Північна Македонія
MLT - Мальта
MNE - Чорногорія
NLD - Нідерланди
NOR - Норвегія
POL - Польща
PRT - Португалія
ROU - Румунія
RUS - Російська Федерація
SMR - Сан-Марино 
SRB - Сербія
SVK - Словаччина 
SVN - Словенія
SWE - Швеція
TUR - Туреччина
UKR - Україна
C. Представник(и) заявника – фізичної особи
C. Representative of the individual applicant
Для заявника – фізичної особи на цьому етапі провадження не обов’язково бути представленим юристом. Якщо заявник не має представника, він повинен перейти до розділу Е. Якщо заява від імені фізичної особи подається іншою особою, яка не є юристом (наприклад, родичем, другом або опікуном), ця особа повинна заповнити розділ С.1; якщо заява подається юристом, юрист повинен заповнити розділ С.2. В обох випадках необхідно заповнити розділ С.3. 
C.1. Представник, який не є юристом
C.2. Non-lawyer
18.  В якій якості Ви представляєте заявника (родинний зв’язок, посада тощо)
19.  Прізвище
20. Ім’я та по-батькові
21. Громадянство
22. Адреса
23. Телефон (включно з міжнародним кодом)
24. Факс
25. Електронна пошта
C.2. Юрист
C.2. Lawyer
26.  Прізвище
27. Ім’я та по-батькові
28. Громадянство
29. Адреса
30. Телефон (включно з міжнародним кодом)
31. Факс
32. Електронна пошта
C.3. Довіреність 
D.3. Authority
Заявник повинен уповноважити будь-якого представника діяти від його імені. Для цього заявник ставить свій підпис у наведеній нижче першій графі.  Уповноважений заявником представник повинен підтвердити свою згоду на представництво заявника. Для цього він ставить свій підпис у наведеній нижче другій графі. 
Я доручаю зазначеній вище особі  представляти мої інтереси у провадженні перед Європейським судом з прав людини в рамках заяви, поданої відповідно до статті 34 Конвенції.
33. Підпис заявника
34. Дата
наприклад, 27/09/2015
Д        Д        M       M        Р         Р          Р       Р
Я погоджуюсь представляти заявника у провадженні перед Європейським судом з прав людини в рамках заяви, поданої відповідно до статті 34 Конвенції.
35. Підпис представника
36. Дата
наприклад, 27/09/2015
Д        Д        M       M        Р         Р          Р       Р
Електронне спілкування між представником та Судом
37. Електронна пошта для облікового запису eComms (якщо представник вже використовує eComms, будь-ласка, надайте електронну адресу існуючого облікового запису eComms)
Заповнюючи це поле, Ви погоджуєтеся використовувати систему eComms.
D. Представник(и) заявника-юридичної особи
D. Representative(s) fo the applicant organisation
Якщо заявником є організація, вона повинна бути представленою в Суді особою, яку уповноважили діяти від імені і в інтересах цієї організації (наприклад, належним чином уповноважений директор або співробітник). Інформацію про уповноважену особу необхідно навести у розділі D.1. Якщо уповноважена особа доручає юристу діяти від імені організації АБО якщо уповноважена особа є також юристом, який діє від імені організації, необхідно також заповнити розділи D.2 та D.3  
D.1. Представник організації
D.1. Organisation official
38. В якій якості Ви представляєте заявника (будь ласка, надайте докази)
39.  Прізвище
40. Ім’я та по-батькові
41. Громадянство
42. Адреса
43. Телефон (включно з міжнародним кодом)
44. Факс
45. Електронна пошта
D.2. Юрист
D.2. Lawyer
46. Прізвище
47. Ім’я та по-батькові
48. Громадянство
49. Адреса
50. Телефон (включно з міжнародним кодом)
51. Факс
52. Електронна пошта
D.3. Довіреність
D.3. Authority
Заявник повинен уповноважити будь-якого юриста діяти від його імені. Для цього він ставить свій підпис у наведеній нижче першій графі.  Уповноважений заявником юрист повинен підтвердити свою згоду на представництво заявника. Для цього він ставить свій підпис у наведеній нижче другій графі. 
 Я доручаю зазначеній в розділі D.2 особі  представляти інтереси організації у провадженні перед Європейським судом з прав людини в рамках заяви, поданої відповідно до статті 34 Конвенції. 
53.  Підпис представника організації
54. Дата
наприклад, 27/09/2015
Д        Д        M       M        Р         Р          Р       Р
Я погоджуюсь представляти організацію у провадженні перед Європейським судом з прав людини в рамках заяви, поданої відповідно до статті 34 Конвенції.
55.  Підпис юриста
56. Дата
наприклад, 27/09/2015
Д        Д        M       M        Р         Р          Р       Р
Електронне спілкування між представником та Судом
57.  Електронна пошта для облікового запису eComms (якщо представник вже використовує eComms, будь-ласка, надайте електронну адресу існуючого облікового запису eComms)
Заповнюючи це поле, Ви погоджуєтеся використовувати систему eComms.
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Предмет заяви
Subject matter of the application
В цій частині формуляру слід надати всю інформацію стосовно фактів, скарг та вичерпання національних засобів правового захисту, а також відповідності вимогам статті 35 § 1 Конвенції щодо чотиримісячного строку подання заяви (розділи E, F і G). Не можна залишати ці розділи незаповненими або просто посилатися на аркуші, що додаються (див. статтю 47 § 2 Регламенту, Практичну рекомендацію з подання заяви, а також «Нотатку для заповнення формуляру заяви»).
E. Описання фактів
E. Statement of the facts
 58.
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Описання фактів (продовження)
Statement of the facts (continued)
 59.
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Описання фактів (продовження)
 60.
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F. Заява про стверджувані порушення Конвенції та/або Протоколів до неї і Ваші доводи
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments
 61. Стаття, на порушення якої Ви скаржитеся
Пояснення 
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Заява про стверджувані порушення Конвенції та/або Протоколів до неї і Ваші доводи (продовження)
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments (continuted)
 62. Стаття, на порушення якої Ви скаржитеся
Пояснення
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G. Відповідність критеріям прийнятності, які викладені у статті 35 § 1 Конвенції
G. Compliance with admisibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention
Навпроти кожної скарги, будь ласка, вкажіть, чи використали Ви всі доступні засоби правового захисту у відповідній державі, включаючи апеляції. Також, щоб довести, що ви дотрималися чотиримісячного строку подання заяви, вкажіть дату, коли було прийняте, оголошене та отримане остаточне рішення на національному рівні
 63. Скарга
Інформація про використані засоби правового захисту та дата остаточного рішення
64. Чи є або була у Вас можливість подати апеляцію чи звернутися до іншого засобу правового захисту, яку Ви не використали?
64. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
Так
Ні
65.  Якщо Ви відповіли «так» на поставлене вище запитання, будь ласка, вкажіть, яку апеляцію Ви не подали або який засіб захисту не використали і чому
H. Інформація про розгляд скарг в інших міжнародних органах (якщо такі скарги подавалися)
H. Information concerning other international proceedings (if any)
66. Чи подавали Ви якусь із цих скарг до будь-якого іншого міжнародного органу розслідування чи врегулювання?
66. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
Так
Ні
67. Якщо Ви відповіли «так» на поставлене вище запитання, будь ласка, надайте короткий опис провадження, про яке йдеться (подані скарги, назва міжнародного органу, дати і характер прийнятих рішень)
68. Чи заявник мав або має інші заяви в Європейському суді?
68. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
Так
Ні
69. Якщо Ви відповіли «так» на поставлене вище запитання, будь ласка, вкажіть номери заяв
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I. Список  супровідних документів
I. List of accompanying documents
Вам потрібно додати повні та розбірливі копії всіх документів. Суд не поверне Вам ці документи. Тому Вам потрібно надати тільки копії і не надсилати оригінали. Вам СЛІД:
 
- впорядкувати документи в хронологічному порядку і за провадженнями; - провести суцільну нумерацію сторінок  та - НЕ зшивати, НЕ скріплювати та НЕ склеювати документи.
70. Нижче наведіть, будь ласка, перелік документів у хронологічному порядку з коротким описом. Вкажіть номер сторінки, на якому можна знайти кожен з наданих документів
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
стор. стор. стор. стор. стор. стор. стор. стор. стор. стор. стор. стор. стор. стор. стор. стор. стор. стор. стор. стор. стор. стор. стор. стор. стор. 
Інші зауваження
Any other comments
Чи є у Вас інші зауваження стосовно Вашої заяви?
71. Зауваження
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Декларація та підпис
Declaration and signature
Я свідомо заявляю, що, в міру моїх знань і розуміння, відомості, які я надав у цій заяві, є правильними.
72. Дата
наприклад, 27/09/2015
Д        Д        M       M        Р         Р          Р       Р
Заявник(и) чи його(їхні) представник(и) повинні підписатися у наведеній для цього нижче графі.
73. Підпис(и)                 Заявник(и)                Представник(и) - Поставте необхідну відмітку
Призначення особи, з якою ведеться листування
Confirmation of correspondent
Якщо заявників декілька або якщо заявник призначив декілька представників, будь ласка, вкажіть ім’я та адресу однієї особи, з якою Суд листуватиметься. Якщо заявник має представника, Суд листуватиметься тільки з представником (незалежно від того юрист він чи ні). 
74. Ім’я та адреса                        заявника                представника - Поставте необхідну відмітку
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Заповнений формуляр заяви повинен бути підписаний і надісланий поштою на наступну адресу:
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE 
M
No
No_2
No_3
48 Applicant
49 Applicant
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	58. Statement of the facts: ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ (ст.2 Конвенції)  - ФАБУЛА 11. Син заявника Шевченко Василь Іванович  - громадянин України, 13.01.1990 р.н., постійно проживав у м. Ірпінь за адресою [...](Додаток - свідоцтво про народження, паспорт)2. 24 лютого 2022 року Президент Росії В.Путін оголосив про проведення спеціальної військової операції на території України, того ж дня в Україну були введенні збройні сили РФ . 3. 25 лютого 2022 року м. Ірпінь, зокрема житлові квартали міста, були обстріляні з ракетних установок РФ. Близько 5 ранку одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок за адресою [...], де перебував син заявника. В результаті ракетного обстрілу здійнялася пожежа, були зруйновані 3-5 поверхи. Квартира сина заявника знаходилася на 3 поверсі і була повністю зруйнована. В момент попадання ракети син заявника перебував у квартирі. (Докази - фото, відео, показання свідків)4. В результаті обстрілу син заявника отримав поранення [уточнити  які саме..]. Оскільки усе місто перебувало під постійними обстрілами, тому швидка медична допомога не мала можливості прибути за викликом, щоб надати медичну допомогу. (Докази) В результаті від важких травм син заявника помер на місці о 6.40 ранку 25 лютого 2022 року.5. [додати опис наявних доказів] За свідченням [дані свідка] ....відомо, що... .6. 3 березня 2022 року заявник звернувся із заявою про злочин до Головного управління національної поліції м.Києва. (Додаток - заява про злочин) 4 березня 2022 року було розпочате досудове розслідування за статтею 438 Кримінального Кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) (Додаток - Витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань)7. [Додати опис  слідчих дій в рамках досудового розслідування із посиланням на докази]8. 5 березня 2022 року заявник надіслав заяву про злочин до Слідчого Комітету РФ. (Додаток). Станом на дату звернення до Суду відповіді не отримано. [У разі отримання відповіді - описати]ПОРУШЕННЯ ЗАБОРОНИ КАТУВАННЯ (стаття 3 Конвенції) - ФАБУЛА 21. 24 лютого 2022 року Російська Федерація здійснила збройний напад на територію України.2. У ході збройної агресії РФ здійснила ракетні обстріли численних населених пунктів України і окупувала деякі з них.3. У період з ... по... смт Гостомель перебувало під контролем збройних сил РФ. (Додатки - посилання на докази - офіційні заяви органів влади України і РФ).4. Заявники - це сім’я із трьох осіб: чоловік [ПІП]  заявник 1, дружина [ПІП] - заявник 2 та  дитина [ПІП] - заявник 3 постійно проживали у Гостомелі за адресою [...]. У період окупації вони перебували у своєму будинку.5. 1 березня 2022 року близько 8 ранку до будинку заявників силоміць потрапили четверо військовослужбовців РФ, вони були одягнені у військову форму ЗС РФ та озброєні автоматами. Оскільки заявники не відкрили двері на вимогу військових, вони виломали їх сокирою.6. Військовослужбовці, зайшовши у будинок, направили автомати на сім’ю заявників і почали погрожувати зброєю.Потім вони наказали віддати їм мобільні телефони і почали обшук будинку. Коли заявник 1 почав чинити опір, військові нанесли декілька ударів кулаками та прикладами автоматів по обличчю і по тулубу. В результаті чого заявник 1 втратив свідомість. Це все відбувалося на очах у заявників 2 та 3.7. В результаті заявник 1 отримав травми голови та ссадна на тулубі. (Додати навні докази - позазання, медичні обстеження). Медичну допомогу заявник 1 не мав можливості отримати.8. Військовослужбовці перебували у будинку заявників близько 40 хвилин.9. У період окупації Гостомеля сім’я заявників [...]  днів не мала доступу до продуктів харчування, доступ до питної води був обмежений. Вони не мали зв’язку, електро та теплопостачання. Через постійні обстріли, заявники вимушені були переховуватися у підвалі, температура в якому була +5 С.10. [дата] заявникам вдалося виїхати з смт Гостомель в результаті евакуації цивільного населення.11. [дата] заявники звернулися до правоохоронних органів із заявою про злочин. (описати події, звернення до державних органів та їхні відповіді, описати хід розслідування). (Додатки)12. [дата] заявники звернулися до Слідчого Комітеру РФ, вимагаючи провести розслідування порушень, які вчинили росіські військовослужбовці відносно них. (Додатки) Станом на дату звернення до Суду відповіді не отримано. [У разі отримання відповіді - описати]
	59. Statement of the facts: ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ (стаття 5 Конвенції) - ФАБУЛА 31. Брат заявника Мельник Василь Іванович, громадянин України, 01.01.1995 р.н. разом із сім’єю – дружина [ПІП, громадянство, дата народження] та малолітньою дитиною [ПІП, громадянство, дата народження] постійно проживав в м.Гостомель за адресою [..]. (Додатки – паспорти, свідоцтво про народження, докази родинних зв’язків)2. 24 лютого 2022 року РФ здійснила збройну агресію відносно України і ввела свої війська на територію України.3. 25 лютого 2022 року м.Гостомель було атаковане ЗС РФ, усе місто, включаючи цивільні об’єкти, було обстріляне важким озброєнням. З [дата]по [дата] 2022 м.Гостомель було повністю взято під контроль ЗС РФ та окуповане.4. У період активних бойових дій з [дата]по [дата] родичі заявника  перебували у підвалі власного будинку за адресою […]. Періодично вони виходили на зв’язок із заявником по телефону і повідомляли [деталізувати].5. 28 лютого 2022 року о 6 ранку брат заявника зателефонував йому і сказав, що вони планують виїхати із міста на власному авто, оскільки у них не залишилося води, їжі, відсутнє електро- та теплопостачання. Після цього заявник не мав зв’язку зі своїми родичами.6. В цей день о 7 ранку брат заявника разом із дружиною та дитиною виїхали на авто [уточнити марку авто, номер, колір] в напрямку [вказати маршрут руху].7. Зі слів свідка [ПІП] відомо, що при перетині родичами заявника блок-посту російських військовослужбовців їх вивели з машини та було чути вистріли зі зброї.[додати опис наявних доказів (показання свідків, інформація з інших доступних джерел щодо долі родичів)]8.  Уже більше місяця заявнику невідомо про місцеперебування свого брата із сім’єю та їхню долю.9. 1 березня 2022 заявник звернувся до правоохоронних органів України. [вказати коли і куди зверталися і яка була відповідь на звернення]10. 2 березня 2022 року було розпочате кримінальне розслідування за заявою заявника про зникнення його родичів[описати хід досідового розслідування та які були проведені слідчі дії]11. 5 березня 2022 заявник надіслав заяву про злочин до Слідчого Комітету РФ. (Додаток) Станом на дату звернення до Суду, відповіді не отримано. [у разі отримання відповіді, потрібно вказати її зміст]ПОРУШЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ (стаття 1 Протоколу 1 до Конвенції) - ФАБУЛА 51.  Заявник, (П.І.Б.), є громадянином України/іншої держави, народився (дата) та наразі проживає в м. Х, _________________ область. Персональні данні заявника та адреса проживання підтверджуються паспортом громадянина України/іншої держави (іншим документом чи доказами - зазначити яким чи якими саме), див. Додаток № 1 до цієї заяви. 2.У м. Х. заявник володіє квартирою/будинком, яка належить йому на праві власності та знаходиться за адресою проживання заявника (якщо адреса нерухомості відрізняється від фактичної адреси проживання – зазначити це). Факт володіння квартирою/будинком підтверджується наступними документами: (зазначити), Див. Додаток 2). (в разі відсутності правовстановлюючих документів, зазначити, що з ними трапилось: наприклад, правовстановлюючі документи на квартиру (будинок) були втрачені/знищені під час пошкодження мого будинку (квартири) внаслідок подій, що описуються нижче; або зазначити, що заявник не зміг їх відразу забрати під час оскаржуваної події чи повернутися згодом за нею. За відсутності правовстановлюючих документів надати детальні пояснення та інші докази.3. ... року в ході військової операції російських збройних сил на території України будинок (квартиру) заявника було обстріляно/пошкоджено/зруйновано в результаті … (детально описати, в результаті чого це трапилося, та зазначити, ким саме, як стверджується, було спричинено пошкодження чи руйнування нерухомості). В результаті цих дій будинку (квартирі) заявника було спричинено … (максимально деталізовано розписати характер пошкоджень чи руйнувань). Зазначені пошкодження (руйнування) підтверджується … (за можливості надати до заяви фотографії та/або відеозапис стану будинку (квартири) після оскаржуваних подій. За відсутності фото чи відео – надати детальні письмові свідчення сусідів або будь-кого іншого, хто може підтвердити факт пошкодження чи руйнування квартири (будинку) в результаті оскаржуваних подій та його характер).  4. На момент обстрілу/пошкодження/знищення будинку (квартири) заявника в ньому знаходилося наступне майно: ... (максимально детально описати все наявне в нерухомості майно, дати приблизну оцінку окремим елементам, принаймні найбільш цінним - меблям, описати наявні там грошові цінності, ювелірні вироби, техніку, тощо). Факт наявності зазначеного майна в квартирі (будинку) заявника на момент її пошкодження підтверджується наступним: ... (за наявності, надати підтверджуючі документи – чеки, та/або свідчення родичів, друзів, сусідів, фотографії інтер'єру квартири до оскаржуваних подій тощо, або ж пояснити, що такі документи були втрачені чи не збереглися через оскаржувані події). Загальна попередня оцінка матеріального збитку як від пошкодження будинку (квартири), так і від втрати майна, що знаходилося в ньому,  становить ... грн., що на момент подачі заяви складає еквівалент .... євро (за курсом Національного банку України – додати до заяви відповідний скріншоти з сайту НБУ). 
	60. Statement of the facts: 5. Враховуючи це .... (дата) заявник звернувся до правоохоронних органів як України, так і Росії з метою дізнатися, чи було офіційно порушено будь-яке розслідування подій, що призвели до порушення його прав, та, якщо так, якими були його результати. Однак станом на момент подачі цієї заяви до ЄСПЛ заявник не отримав жодної відповіді ані з правоохоронних органів України, ані з правоохоронних органів Росії (якщо отримав відповідь - докладно зазначити, що там було вказано, і додати цю відповідь до заяви).
	61. Article invoked: стаття 2 КонвенціїСтаття 3 КонвенціїСтаття 5 Конвенції
	61. Explanation: 25 лютого 2022 року збройні сили РФ, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, застосували зброю відносно цивільних об’єктів і цивільного населення в м.Ірпінь Київської області, в результаті чого син заявника загинув.Причиною смерті сина заявника є [...] (Додаток) Встановлено, що в будинок, де проживав син заявника цілеспрямовано було випущено ракету [уточнити яку зброю], російського виробництва, що підтверджується .... Жодного обґрунтування та необхідності застосування такої зброї відносно цивільного населення  не було. Більше того, держава не вжила жодних заходів щодо захисту цивільного населення під час воєнних дій. Отже, в справі заявника було порушено право його сина на життя, закріплене в статті 2 Конвенції.Держава не захистила право нажиття сина заявника. Зобов’язання захищати право на життя, згідно статті 2 Конвенції, передбачене у зв’язку з загальним зобов’язанням держави згідно статті 1 Коненції. Правоохоронні органи України та РФ не здійснили ефективного розслідування порушення права на життя сина заявника.  Слідчий комітет РФ жодним чином не відреагував на заяву про злочин, надіслану заявником. У свою чергу, правоохоронні органи України, хоча і відкрили кримінальне провадження, проте не здійснюють ефективного та ретельного розслідування. Наразі жоден із підозрюваних осіб не встановлений і ніхто не притягнений до відповідальності. Враховуючи викладене, Україна та РФ порушили зобов’язання ефективно розслідувати  випадок порушення права, гарантованого ст. 2 Конвенції.Сім’я заявників стали жертвою збройної агресії РФ і протягом ХХ днів вони були позбавлені засобів належного існування, а саме доступу до їжі, води, тепла, електрити через окупацію смт Гостомель ЗС РФ. Заявники перебували у повній ізоляції від зовнішнього світу. Більше того,  [дата ]на сім’ю заявників російські військові здійснили напад, вони погрожували заявникам зброєю (уточнити деталі), завдали тілесних ушкоджень заявнику 1. Враховуючи, що це все відбувалося на очах у заявників 2 та 3, вони отримали серйозну психологічну травму. Окрім того, заявник 1 не мав доступу до медичної допомоги, оскільки через окупацію, швидка допомога не діяла в населеному пункті.Отже, заявники стверджують що те поводження, яке вони зазнали від агентів РФ є достатньо серйозним та досягає порогу жорстокості для розгляду за статтею 3 Конвенції.  Заявники також стверджують, що держави не виконали свої позитивні обов’язки за статтею 3 Конвенції, адже ні українські, ні російські правоохоронні органи не провели належне розслідування за заявами заявників.Родичі заявника бути затримані представниками Росії [вказати дату, час, місце]. Це підтверджується показаннями свідків [вказати наявні докази].Їхнє затримання не було визнане російською владою і не було зареєстроване жодним чином, а офіційна інформація про їх подальше місцеперебування та долю відсутня. Заявник вважає, що такі факти повинні розглядатися Судом як серйозне упущення, оскільки дозволяє особам, відповідальним за позбавлення волі приховати свою причетність до злочину та уникнути відповіді щодо долі затриманих. Окрім того, відсутність будь якого документування затримання, а також причин такого затримання є несумісним із цілю  статті 5 Конвенції.Більше того, представники влади РФ жодним чином не відреагували на заяви заявника про зникнення його родичів при обставинах, які могли загрожувати їхньому життю і здоров’ю. Влада РФ не провела ефективне розслідування зникнення трьох осіб і, таким чином, не вжила своєчасних  і адекватних заходів по їх захисту від ризику зникнення.
	62. Article invoked: Стаття 1 Протоколу № 1 до КонвенціїСтаття 8 КонвенціїСтаття 13 Конвенції
	62. Explanation: Заявник стверджує, що його право на мирне володіння майном було порушено державою, оскільки в результаті оскаржуваних подій (дата)  мало місце втручання в  право, гарантоване статтею 1 Протоколу № 1. Так, в результаті описаних подій від (дата) заявник більше не взмозі мирно володіти своїм майном, а саме – квартирою (будинком) та речами, які знаходилися в ній (в ньому) на момент оскаржуваних подій від (дата) та які було знищено/пошкоджено в результаті цих подій.   Через військові дії ЗС РФ майно заявника було зруйноване/пошкоджене, таким чином заявник не маю змоги користуватися (повністю або частково) своєю домівкою  (описати, які саме перешкоди існують в користуванні домівкою). В результаті описаних подій заявник був змушений залишити свій будинок та залишити свій звичний обаз життя. Через постійні обстріли ЗС РФ існувала загроза життю заявника, тому рятуючись, заявник вимушений був виїхати до [вказати куди.] Наразі через бойові дії на цій території заявник не може повернутися до своєї домівки на зазначеній території та  користуватися нею (детально розписати).   Заявник позбавлений права на ефективні засоби правового захисту від порушень зазначених вище положень, оскільки ані в Україні, ані в Росії, як виявилося, не існує "ефективних та доступних" внутрішніх засобів правового захисту для зазначених вище скарг. Єдиним потенційно ефективним засобом правового захисту в Україні для вищезазначених скарг є належне кримінальне розслідування правоохоронними органами оскаржуваних подій від (дата), лише після якого можливе було б звернення до національних судів з метою отримання компенсації за порушення прав, гарантованих статями ХХ Конвенції. Однак правоохоронні органи України не вчиняють активних дій щодо розслідування обставин, зазначених заявником в заяві про злочин. Правоохоронні органи РФ взагалі відмовляються від ініціювання розслідування злочину відносно заявника, що підтверджується [описати].Отже, наявні заходи на національному рівні не є ефективними. 
	63. Complaint: Статті 2, 5 КонвенціїСтаття 1 Протоколу 1 
	63. Information about remedies used and the date of the final decision: ВИЧЕРПАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУЗгідно з практикою Суду єдиним потенційно ефективним засобом правового захисту для скарг за статтями ХХ Конвенції в обставинах, подібних до обставин справи заявника, є офіційне розслідування правоохоронними органами фактів порушень цих положень.З метою захисту порушеного права, заявник звертався до наступних органів на національному рівні:В Російській Федерації [описати коли і куди зверталися]В Україні [описати коли і куди зверталися]Проте заявник вважає дані національні засоби захисту, доступні на національному рівні не матимуть результату та не є ефективними. (див. опис по ст. 13 Конвенції)ДОТРИМАННЯ ЧОТИРИМІСЯЧНОГО СТРОКУ ЗВЕРНЕННЯПорушення права заявника, гарантоване статтею ХХ Конвенції сталося [вказати дату]. Заявник подає заяву до суду ...[вказати дату]. Отже, вимоги 4-місячного звернення до Суду дотримано.
	65. If you answered Yes above, please state which appeal or remedy you have not used and explain why not.: 
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