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Протокол № 15 до Конвенції, який, крім іншого, скорочує термін подання заяви з 6 до 4
місяців, остаточно набув чинності 1 лютого 2022 року. Це короткий інформаційний бюлетень,
що містить аналіз ЄСПЛ щодо зміни термінів звернення до Суду відповідно до статті 35(1)
Європейської конвенції з прав людини.
Протокол №15 до Конвенції набув чинності 1 серпня 2021 року. Стаття 4 Протоколу №15
вносить поправки щодо строку, що зазначений у статті 35(1) Конвенції, і змінює його з шести
місяців до чотирьох місяців. Внаслідок цього термін, протягом якого ви можете звернутися до
Суду, скоротиться з шести до чотирьох місяців з моменту ухвалення остаточного рішення
вищою судовою інстанцією вашої держави. Як відомо, за винятком рідкісних обставин, Суд не
йде на поступки у застосуванні часових обмежень. Це, звичайно, впливатиме на швидкість
роботи адвокатів щодо зібрання всіх необхідних доказів та оформлення заяви до Суду. З цієї
причини, якщо організації бажають співпрацювати з EHRAC щодо своїх судових справ, ми
рекомендуємо вам зв'язуватися з нами якомога раніше, або до остаточного рішення вищої
національної судової інстанції, або відразу після нього.
Ця зміна є чинною з 1 лютого 2022 року. EHRAC радить взяти це до уваги при досудовій
підготовці справ.
Проте ситуація зі зміною строку є дещо складнішою, оскільки зміна строку не є
ретроспективною. Відповідно до подальшого перехідного механізму, "{с}таття 4 цього
Протоколу не застосовується до заяв, щодо яких остаточне рішення за змістом пункту 1 статті
35 Конвенції було прийнято до дати набуття чинності статтею 4 цього Протоколу".
Це означає, що будь-яка справа, за якою було винесено остаточне рішення вищою
національною судовою інстанцією до 1 лютого 2022 року, матиме повний шестимісячний
термін для звернення до Суду. Для прикладу: у справі, за якою остаточне рішення
національною судовою інстанцією було винесено в січні 2022 року, буде повних шість місяців
для звернення до Суду, тобто термін подання заяви - до 31 липня 2022 року, тоді як у справі, за
якою остаточне рішення було винесено 1 лютого 2022 року , буде лише чотири місяці, тобто
термін подання заяви – до 1 червня 2022 року.
Ситуація ускладнюється, коли йдеться про неефективні засоби правового захисту. Як відомо,
строк у таких випадках відраховується з дати, коли заявникам стало відомо (або мало стати
відомо), що засоби правового захисту є неефективними. Це питання особливо актуальне для
кримінальних розслідувань, що тривають. Хоча ця ситуація не розглядається в пояснювальній
записці до Протоколу, щоб скористатися шестимісячним терміном, на думку EHRAC, заявник
повинен довести за допомогою доказів, що йому стало відомо про неефективність засобу
правового захисту до 1 лютого 2022 року.

Звичайно, вся ця інформація являтиме лише науковий інтерес після 31 липня 2022 року, коли
всі заяви, за логікою, будуть підлягати правилу чотирьох місяців.
Будь ласка, зв’яжіться з EHRAC, якщо у вас є будь-які питання щодо дії Протоколу №15 до
Конвенції.
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