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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
R:\3._Application_Form_and_Applicant_Pack\ApplicantPack2014\AdobeLiveCycle\images\Lines_v_2\34_Lines_61_full.png
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 
F
No
No_2
No_3
48 Applicant
49 Applicant
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	58. Statement of the facts: 1. Власницею квартири № 3  в будинку № 30 по вулиці Шевченка в місті Луцьк є Возняк Л.Ф. на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 23 серпня 2005 року   (копія додається). Вказана квартира була викуплена у Луцької міської ради 05.12.1992 року як 37/100 частин житлового будинку. Згідно рішення Луцької міської ради №427/19 від 12.10.1993 року за вказаною квартирою було закріплено ще підвальне приміщення площею 16.0 кв.м. (копія додається). Згідно до рішення виконкому Луцької міської ради від 22.11.2005 року № 803/20  було знято з балансу житлового фонду комунальної власності будинок № 30 по вулиці Ринкова в місті Луцьк загальною площею 218,30 (двісті вісімнадцять цілих і три десятих) квадратних метри, житловою площею 125, 30 (сто двадцять п’ять цілих і три десятих) квадратних метри (копія додається). 2. 12.08.2004 року відповідач Склез А.І. придбав квартиру № 1 в будинку № 30 по вулиці Ринкова в місті Лутськ. Загальна площа придбаної квартири становила 56,0 (п’ятдесят шість квадратних метри) і складалася із двох житлових кімнат. 11.10. 2004 року відповідач Склез А.І. придбав квартиру № 2 в будинку № 30 по вулиці Ринкова в місті Луцьк. Загальна площа придбаної квартири  становила 52.3 (п’ятдесят цілих та дві десятих) квадратних метри) та складалася із трьох житлових кімнат. 30.12. 2015 року відповідач Склез А.І. подарував своїй малолітній доньці Склез В.А. 44/100 часток житлового будинку № 30 по вулиці Ринкова в місті Луцьк.  3. Пунктом 1.21. Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 23.08.2011 року № 400/14 "Про надання громадянам містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок та внесення змін в деякі рішення виконавчого комітету" (копія додається) Склезю А.І. надано містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок на реконструкцію власних квартир № 1 та № 2 загальною площею 108,3 кв.м. з надбудовою орієнтовною площею 40,00 кв.м. по вулиці Ринкова (зараз вулиці Шевченка) , будинок № 30 в місті Луцьк. Зазначене рішення визнане протиправним та скасоване Постановою Луцького окружного адміністративного суду від 05.06.2013 року (копія долається) та ухвалою Вищого адміністративного суду України від 18.07.2015 року (копія додається). 4. Згідно до висновку № 110 будівельно - технічної експертизи від 06.02.2014 року (копія додається) при огляді приміщення квартири № 3 житлового будинку № 30 по вулиці Ринкова (зараз Шевченка) в місті Луцьк виявлено пошкодження, а саме: численні тріщини в приміщенні квартири № 3 , яка розташована на першому поверсі будинку № 30 по вулиці Ринкова (зараз Шевченка) в місті Луцьк зумовлено низкою причин, що мали негативний вплив на конструкцію будинку при виконанні надбудови, ймовірні динамічні навантаження при виконанні ремонтно-будівельних робіт проведених власником квартир № 1 та № 2, виконання ремонтно  - будівельних робіт з відхиленням від будівельних норм та технологій будівельного виробництва. Площа горища, яка була закріплена за власником квартири № 3 була відокремлена цегляними стінами від квартири № 2 і була ізольована. Надбудова другого поверху, яка виконана власником квартири № 1 та №2 була здійснена за рахунок площі квартири № 3 в мансардному поверсі. При влаштуванні надбудови другого  поверху власником квартири № 1 та № 2 були демонтовані стіни над квартирою  № 2 та № 3.  5. 24.11.2015 року  Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області видано Склезю А.І. припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил , згідно яких вимагали вжити заходів для усунення порушень містобудівного  закондавства на об'єкті реконструкції власних квартир № 1 та № 2 загальною площею 108,3 кв.м. з надбудовою орієнтовною площею 40 кв.м. по вулиці Шевченка, № 30 у місті Луцьку та привести об'єкт у відповідність вимогам чинного містобудівного законодавства в строк до 24 січня 2016 року. (копія додається).         6. У вересні 2018 року Пекар Н.Я., Возняк Л.Ф., Пекар І.В. звернулися до Шевченківського районного суду міста Луцьк із позовною заявою про скасування свідоцтва про право власності на нерухоме майно, визнання недійсним договору дарування та приведення будинку у попередній стан. Копія позовної заяви додається. Рішенням Шевченківського районного суду міста Луцьк від 20.10.2020 року (копія додається), яке залишено без змін постановою Луцького апеляційного суду від 01.04.2021 року (копія додається) у задоволенні заявлених позовних вимог було відмовлено.  Постановою Верховного Суду Касаційного Цивільного Суду від 29.06.2022 року касаційну скаргу було задоволено частково. Рішення Шевченківького районного суду міста Луцьк від 28.10.2020 року та постанову Луцького апеляційного суду від 01.04.2021 року змінено, викладено мотивувальну частину в редакції постанови касаційної інстанції (копія додається). 
	59. Statement of the facts: Таким чином, порушення права на приватну власність та порушення права на недоторканність житла, яке здійснив співвласник заявниці в 2011 році не було припинено станом на завершення судового розгляду національними судами України в липні 2022 року.7. Протягом 11 (одинадцяти) років заявниця, яка є особою похилого віку і перебуває у скрутних матеріальних умовах не отримала ані належного правового захисту, ані справедливої компенсації. Копія пенсійного посвідчення та довідки про розмір пенсії додаються. При здійснення самовільного захоплення частини її житла, винна особа позбавила заявницю доступу на мансардний поверх належного заявниці житла (розміром приблизно 30 квадратних метрів).  Це суттєво зменшило життєвий простір заявниці та членів її родини. Крім того, винною особою було спричинено матеріальну та моральну шкоду. При здійсненні самовільного захоплення було зламано стіни та стелю, пошкоджено меблі, побутову техніку та приватні речі заявниці та членів її родини. Станом на сьогодні, внаслідок скрутного матеріального становища відновлювальні будівельні роботи не здійснені. Пошкоджене майно та побутова техніка не відновлені. Фото на 12 сторінках додаються. Нанесену шкоду заявники оцінюють в розмірі  20 000 (двадцять тисяч) євро. Склезем А.І. нанесено також фізичні побої онуку заявниці, про що подано заяву до поліції.  Жодного відшкодування винною особою здійснено не було. Це суттєво поглибило нанесену  заявниці моральну  шкоду.Заявляємо, що дії захоплювача Склеза А.І.  спричинили заявниці значної моральної шкоди. Адже навіть після 11 років судових та поліцейських проваджень її права не захищені належним чином та справедлива компенсація не отримана. Розмір грошової компенсації моральної шкоди заявниця оцінює як  10 000 (десять тисяч) євро.Заявниця впевнена, що захист її прав, законних інтересів та призначення справедливої компенсації є обов’язком держави Україна, яка є стороною Конвенції.  Цей обов’язок не виконаний. Отже, заявниця має право на поновлення її права власності на житло та призначення їй справедливої  компенсації.В якості компенсації порушень прав та законних інтересів заявниці, просимо зобов'язати державу Україна: відшкодувати заявниці вартість захопленої в неї частини мансарди в розмірі приблизно 30 кв.м. в розмірі  30 000 (трицять тисяч) єваро, а також нанесену матеріальну шкоду в розмірі 20 000 (двадцять тисяч) євро та нанесену моральну шкоду в розмірі 10 000 (десять тисяч) євро.  1.Vozniak L.F. is the owner of apartment No 3 in building No 30 on Shevchenko Street in Lutsk city on the basis of the Certificate of inheritance under will dated August 23, 2005 (a copy is attached). The specified apartment was bought from the Lutsk  City Council on December 5, 1992 as a part of 0.37 from a residential building. According to the decision of the Lutsk City Council No 427/19 dated 12.10.1993, a basement with an area of 16.0 square meters was a part of the specified apartment (a copy is attached). According to the decision of the Executive Committee of the Lutsk City Council dated November 22, 2005 No 803/20, the building No 30 on Rynkova Street in Lutsk city with a total area of 218.30 (two hundred and eighteen point thirty) square meters, a residential area of 125.30 (one hundred and twenty-five point thirty) square meters (a copy is attached) was deregistered from the balance sheet of the housing fund of the municipal property.2.On 12.08.2004, the respondent Sklez A.I. bought an apartment No 1 in building No 30 on Rynkova Street in Lutsk city. The total area of the purchased apartment was 56.0 (fifty-six square meters) and consisted of two living rooms. On 11.10.2004, the respondent Sklez A.I. bought the apartment No 2 in building No 30 on Rynkova Street in Lutsk city. The total area of the purchased apartment was 52.3 (fifty-two point three square meters) and consisted of three living rooms. On 30.12.2015, the respondent Sklez A.I. gifted to his minor daughter Sklez V.A. a part of 0.44 from of the residential building No 30 on Rynkova Street in Lutsk city.3. Clause 1.21. of the Decision of the Executive Committee of Lutsk City Council dated August 23, 2011 No 501/14 ‘On Providing of Citizens with Urban Planning Conditions and Land Development Restrictions and Making Changes to Some Decisions of the Executive Committee’ (a copy is attached) stipulated for Sklez A.I. the urban planning conditions and land development restrictions for the reconstruction of private apartments No 1 and No 2 with a total area of 108.3 sq. m. and an additional storey with an approximate area of 40.00 sq. m. on Rynkova Street (now Shevchenka Street), building No 30 in Lutsk city. The said decision was found illegal and canceled by the Resolution of Lutsk District Administrative Court dated 05.06.2013 (a copy is attached) and the decision of the Higher Administrative Court of Ukraine dated 18.07.2015 (a copy is attached).4. According to the construction and technical expertise No 110 dated 06.02.2014 (a copy is attached), during the inspection of the premises of apartment No 3 of the residential building No 30 on Rynkova Street (now Shevchenka) in Lutsk city, the following defects were found: numerous cracks in the premises of apartment No 3, which is located on the first floor of building No 30 on Rynkova Street (now Shevchenka) in Lutsk city, due to a number of reasons that had a negative impact on the structure of the building during the construction of the additional storey, the probable dynamic loads during the repair and construction works carried out by the owner of the apartments No 1 and No 2, who performed the repair and construction works with the deviations from the construction standards and technologies. 
	60. Statement of the facts: The area of the attic, which was assigned to the owner of the apartment No 3, was separated by brick walls from apartment No 2 and isolated. The additional storey on the second floor, was constructed by the owner of the apartments No 1 and No 2 at the expense of the area of apartment No 3 in the half storey floor. During the construction of the additional storey on the second floor, the owner of the apartments No 1 and No 2 dismantled the walls above the apartments No 2 and No 3.5. On November 24, 2015, the Department of the State Architectural and Building Inspection in Volynian region issued for Sklez A.I. an order for the elimination of violations of the requirements of legislation in the field of urban planning activities, building regulations, state standards and rules, which required to take measures to eliminate the violations of urban planning legislation at the object of reconstruction of own apartments No 1 and No 2 with a total area of 108.3 sq.m. with the additional storey with an approximate area of 40 sq.m. located on 30, Shevchenka Street in Lutsk city, and bring the object into compliance with the requirements of the current urban planning legislation by January 24, 2016. (?copy is attached). 6. In September 2018, Pekar N.Ya., Vozniak L.F., Pekar I.V. appealed to the Shevchenkivskyi District Court of Lutsk city with a claim for cancellation of the certificate of ownership to real estate, invalidation of the donation agreement and restoration of the building to its previous state. A copy of the statement of claim is attached. By the decision of Shevchenkivskyi District Court of Lutsk city dated October 20, 2020 (a copy is attached), which left unchanged the decision of Lutsk Court of Appeal dated April 01, 2021 (a copy is attached), the stated claims were not satisfied. By the ruling of the Supreme Court of the Civil Court of Cassation dated June 29, 2022, the cassation appeal was partially satisfied. The decision of Shevchenkivskyi District Court of Lutsk city dated 28.10.2020 and the decision of Lutsk Court of Appeal dated 01.04.2021 have been changed, the motivational part has been set out in the version of the decision of the cassation instance (a copy is attached). Thus, the violation of the right to private property and the violation of the right to inviolability of housing committed by the claimant’s co-owner in 2011 were not resolved by the end of the trials of the national courts of Ukraine in July 2022. 7.For 11 (eleven) years, the claimant, who is an elderly person and is in difficult financial situation, did not receive either proper legal protection or fair compensation. A copy of the pension certificate and certificates on the amount of the paid pension is attached. During the arbitrary seizure of a part of her home, the guilty party deprived the claimant of access to the half storey of the claimant’s home (approximately 30 square meters in size). This significantly reduced the living space of the claimant and her family members. In addition, the pecuniary and non-pecuniary damage was caused by the guilty person. During the unlawful seizure, the walls and ceiling were broken, and the furniture, household appliances and personal belongings of the claimant and her family members were damaged. As of today, due to the difficult financial situation, the restoration or construction works have not been carried out. The damaged property and household appliances have not been restored. The photos on 12 pages are attached. The claimants estimate the damage in the amount of 20,000 (twenty thousand) euros. Sklez also physically beat the claimant’s grandson, the event was reported to the police. No compensation was made by the guilty party. This significantly deepened the moral damage inflicted on the claimant. 8.We declare that the actions of the capturer Sklez caused significant non-pecuniary damage to the claimant. After all, even after 11 years of court and police proceedings, her rights were not properly protected and fair compensation was not received. The amount of monetary compensation for moral damage is estimated by the claimant at 10,000 (ten thousand) euros. The claimant is sure that the protection of her rights, legitimate interests and the appointment of fair compensation is the duty of the state of Ukraine, which is a party to the Convention. This duty has not been fulfilled. Therefore, the claimant has the right to restore her right to ownership of the residence and be assigned a fair compensation. As compensation for violations of the rights and legitimate interests of the claimant, we ask the state of Ukraine: to compensate the claimant the value of the part of the half storey seized from her (with an area of an approximately 30 sq.m.) in the amount of 30,000 (thirty thousand) euros, as well as pecuniary damage in the amount of 20,000 (twenty thousand) euros and non-pecuniary damage in the amount of 10,000 (ten thousand) euros.
	61. Article invoked: Article 6 of the Convention ‘Right to a Fair Trial’
	61. Explanation: We believe that the state of Ukraine did not ensure the right to a fair trial in the applicant's case, which was considered from 2018 to 2022.Thus, in the case of Delcourt v. Belgium, the Court noted that ‘in a democratic society, in the light of the understanding of the Convention, the right to a fair trial plays such a significant part that a restrictive interpretation of Article 6 would not correspond to the aim and purpose of this provision’.In the case Bellet v. France, the Court noted that ‘Article 6 § 1 of the Convention stipulates the guarantees for a fair trial, one of which is the access to court.The level of access provided by the national legislation was not sufficient to ensure the claimant’s right to a trial in view of the principle of the rule of law in a democratic society.As evidenced by the position of the Court in many cases, the main component of the right to a court is the right of access, meaning that a person must be provided with the opportunity to go to court to resolve a certain issue, and that the state should not create legal or practical obstacles to this right.In its practice, the European Court has repeatedly noted that the right of access to court, enshrined in Article 6 § 1 of the Convention, is not absolute: it may be subject to permissible restrictions, as it requires by its very nature to be regulated by the state. The participating states enjoy a certain freedom of discretion in this matter. However, the Court must make a final decision on compliance with the requirements of the Convention; it must ensure that the right of access to the court is not restricted in such a way or to such an extent that the very sense of the right will be nullified. In addition, such a restriction will not comply with Article 6 § 1, if it does not pursue a legitimate goal and there is no reasonable proportionality between the remedies used and the purpose (see Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany). The claimant is convinced that the specified requirement was not fulfilled by the state of Ukraine during the consideration of her case. After all, the long-term court proceedings, which ended with the adoption of an unfair decision, nullified the entire sense of the appeal to the court for protection.In the case Tregubenko v. Ukraine, the claimant complained that the court proceedings in his case were unfair.At the same time, the claimant draws the court’s attention to the fact that the injustice does not lie in her denial of the outcome of the trial, but in the non-objectivity of the conducted trial and the judicial system’s disrespect for the right to a fair trial.After all, during the five years of the trial, the system of national courts of the state of Ukraine did not ensure an objective and impartial trial of the claimant’s claim. According to Article 19 of the Convention, its functions are to ensure that the High Contracting Parties fulfill their obligations under the Convention and its protocols. In particular, the issue of errors regarding the fact and law, which were allegedly assumed by the national court, does not belong to the competence of the Court, as long as such errors do not violate the rights and freedoms protected by the Convention, which does not correspond to the concept of a reasonable time. In addition, the decision of the judicial system of Ukraine did not protect the claimant’s right to a private property, so the decisions are not fair.Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms guarantees the right to a fair public trial within a reasonable time by an independent and impartial court established by law, when determining the civil rights and obligations or when considering any criminal charges against a person. The key principles of Article 6 are the rule of law and the proper administration of justice. These principles are also fundamental elements of the right to a fair trial.A kind of mechanism that allows understanding, interpretation and application of the Convention is the practice of the European Court of Human Rights, which the Court sets out in its decisions. 
	62. Article invoked: Article 13 of the Convention ‘Right to an Effective Remedy’ Article 1 of Protocol 1 to the Convention ‘Protection of Property’
	62. Explanation: Violation of the claimant’s right to private property and inviolability of housing occurred in 2011, when the co-owner of the claimant’s apartment seized without permission and built a part of the premises in gross violation of the requirements of legislation and building regulations. The State of Ukraine did not provide the protection of the claimant’s rights either in court or through the relevant state bodies, which is a violation of the requirements of the Convention.Article 13, in fact, requires from the member states to introduce a mechanism for the protection of rights guaranteed by the Convention, which would implement the principle of subsidiarity in the activities of the European Court of Human Rights. This provision requires from the member states to introduce the remedies that would enable cases of violations of the rights guaranteed by the Convention to be dealt with at the national level first of all. For this purpose, Article 13 is correlated with Article 35 of the Convention, which requires the exhaustion of all available remedies to protect the rights introduced in national legislation.In the scientific literature, one of the components of the right to the effective remedies of legal protection is defined as the right to file a complaint with the state bodies if there is a violation of the rights and freedoms provided for by the Convention, as well as consideration of such a complaint on its merits. In addition, the availability of a legal remedy within the meaning of Article 13 of the Convention, along with establishment of the validity of claims, should ensure the possibility of compensation for damage. The nature of the remedies of legal protection necessary to comply with Article 13 of the Convention, depends on the nature of the possible violation. ‘Effective’ should be considered a remedy that leads to the desired results, and consequences, and gives the greatest effect. That is, an effective remedy must ensure the restoration of the violated right, and if there is an impossibility of such restoration - guarantee the person the possibility to receive the appropriate compensation. In terms of content, the effective remedies of protection must correspond to the nature of the violated right, the nature of the committed violation, and the consequences caused by the violation of a person’s right. Article 13 of the Convention does not provide for a particular form of legal protection: the states have a certain discretion, which is reduced to the possibility of choosing of the method to fulfil their obligation, but the nature of the right that is threatened is important for the type of remedy that the state is obliged to provide. Accordingly, it was the duty of the state of Ukraine to ensure the proper protection of the claimant’s rights by the effective remedies of legal protection, which was not done. The claimant informs the court that there was an illegal intrusion into the process of her peaceful possession of the property. After all, the co-owner of the residential building belonging to her had seized a part of the housing belonging to her without permission. The State of Ukraine, contrary to its obligations under the Convention, did not protect the rights and legitimate interests of the claimant.In accordance with the provisions of the Convention, the court considers all issues of interpretation and application of the Convention and its protocols only after all national legal remedies have been exhausted.Considering the statements of violation of Article 1 of the First Protocol to the Convention, the Court faced not only cases where the applicants were actually deprived of property through the expropriation and/or nationalization, but also cases where such deprivation was recognized by it de facto. One such cases is the case Kryvenkyy v. Ukraine, statement No 43768/07, Court Decision dated February 16, 2017. The Court recognized the existing fact that the claimant was deprived of his land in 2006 without any compensation or any other type of appropriate remedy as sufficient to find the claimant as a victim of the disproportionate burden of land deprivation. A decision was made regarding the violation of Article 1 of the First Protocol to the Convention, and the claimant was assigned a compensation for the pecuniary and non-pecuniary damage.
	63. Complaint: 1. 1. All national remedies have been exhausted 2. The deadline for submitting of a complaint has been met3. Parties participating in the review of the complaint4. Circumstances of a complaint filing 
	63. Information about remedies used and the date of the final decision: 1.1. The claimant’s claim was considered by three levels of judicial power on the territory of Ukraine: a claim was filed in September 2018. On October 20, 2020, Shevchenkivskyi District Court of Lutsk city adopted the decision as the court of first instance. The ruling of Lutsk Court of Appeal was adopted on April 1, 2021 (second instance). The ruling of the Supreme Court of the Civil Court of Cassation was adopted on June 29, 2022 (third instance). Therefore, all means of legal protection on the territory of Ukraine have been exhausted.2.1.The final decision of the national court was adopted on June 29, 2022. The complaint was submitted after two calendar months, which met the requirements of the Convention regarding compliance with the four-month deadline to file a complaint.3.1.The complaint was filed by the claimant against the state that is a party to the Convention. Ukraine joined the Convention on November 9, 1995. The claimant is a citizen of Ukraine (a copy of the claimant’s passport is attached).4.1.The complaint was filed in connection with the circumstances for which the state of Ukraine is responsible. After all, the claimant’s right provided for in Article 6 of the Convention (right to a fair trial), Article 13 of the Convention (right to an effective remedy) and Article 1 of Protocol 1 of the Convention (right to property protection) were not ensured by the state of Ukraine. This violation of the Convention must be remedied by restoring of the violated rights and paying just compensation.4.2. The violation of the claimant’s rights occurred after the date of ratification of the Convention by Ukraine.4.3. The claimant is the owner of the property, the ownership right of which is violated and a party to the court proceedings.4.4. The substantiation of the stated complaint is provided by written evidence (documents and photographs) attached to this complaint.
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