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Образец за поднесување жалба
Информација за образецот за поднесување жалба
Овој образец за поднесување жалба претставува формален правен документ и може да се одрази на Вашите права и обврски. Ве молиме да се придржувате кон барањата наведени во “Упатството за пополнување на образецот”. Проверете дали сте ги пополниле сите полиња што може да се применат на Вашата ситуација и дали сте ги приложиле сите документи што се важни за Вашиот предмет.
Предупредување: Вашата жалба нема да биде прифатена доколку е нецелосна (видете го Правилото 47 од Деловникот на Судот). Пред се, обратете внимание на тоа дека според Правилото 47 § 2 (a) концизната изјава за фактите, жалбените наводи и информацијата за тоа дека сте ги испочитувале критериуимите за допуштеност МОРА да бидат наведени во соодветните делови на образецот за поднесување жалба. Пополнетиот образец треба да му бидe доволен на Судот за да ги утврди природата и суштината на Вашата жалба без да има потреба да консултира каков и да е друг поднесок. 
Ве молиме обрнете внимание на тоа дека за да може непречено да го користите образецот треба да употребувате Adobe Reader 9 или друга понова верзија на Adobe Reader (оваа апликација може да ја преземете на www.adobe.com). Ве молиме да зачувате копија од образецот на Вашиот компјутер пред да го пополните користејќи Adobe Reader, потоа испечатете го пополнетиот образец и испратете го до Судот по пошта. 
Баркод налепица
Доколку веќе сте добиле баркод налепници од Европскиот суд за човекови права, Ве молиме да залепите една баркод налепница во ова поле.
Референтен број
Доколку веќе имате референтен број од Судот во врска со овие жалбени наводи, Ве молиме да го наведете тој број во ова поле.
A. Жалител
A. The applicant
A.1. Физичко лице
A.1. The applicant individual
Овој дел се однесува единствено на жалителите - физички лица. Доколку жалителот е организација, Ве молиме преминете на делот А.2.
1. Презиме
2. Име/имиња
5. Државјанство
6. Адреса
7. Телефон (вклучувајќи го меѓународниот повикувачки број)
8. Адреса на е-пошта (доколку има таква)
на пр. 31/12/1960 
3. Дата на раѓање
Д        Д        М       М        Г         Г         Г         Г
9. Пол
машки
женски
4. Место на раѓање
A.2. Организација/правно лице
A.2. The applicant organisation
Овој дел треба да го пополните единствено доколку жалителот е трговско друштво, невладина организација, здружение или друго правно лице. Во тој случај, Ве молиме пополнете го и делот D.1.
10. Назив
11. Идентификациски број (доколку има таков)
14. Седиште
15. Телефон (вклучувајќи го меѓународниот повикувачки број)
16. Адреса на е-пошта
12. Дата на регистрација или основање (доколку има таква)
на пр. 27/09/2012 
Д        Д        М       М        Г         Г         Г         Г
13. Дејност
B. Држава(и) против која/кои е насочена жалбата
B. State(s) against which the application is directed
17. Внесете “x” пред името на државата/државите против која/кои се жалите
ALB - Албанија
AND - Андора
ARM -  Ерменија
AUT - Австрија
AZE - Азербејџан
BEL - Белгија
BGR - Бугарија
BIH - Босна и Херцеговина
CHE - Швајцарија
CYP - Кипар
CZE - Чешка  Република
DEU - Германија
DNK - Данска
ESP - Шпанија 
EST - Естонија
FIN - Финска
FRA - Франција
GBR - Обединето кралство на Велика Британија и Севрна Ирска 
GEO - Грузија
GRC - Грција
HRV - Хрватска
HUN - Унгарија
IRL - Ирска
ISL - Исланд
ITA - Италија
LIE - Лихтенштајн
LTU - Литванија 
LUX - Луксембург
LVA - Латвија (Летонија)
MCO - Монако
MDA - Република Молдавија
MKD - Северна Македонија
MLT - Малта
MNE - Црна Гора
NLD - Холандија
NOR - Норвешка
POL - Полска
PRT - Португалија
ROU - Романија
RUS - Руска Федерација*
SMR - Сан Марино
SRB - Србија
SVK - Словачка 
SVN - Словенија
SWE - Шведска
TUR - Турција
UKR - Украина
* На 16 септември 2022 Руската Федерација престана да биде договорна страна на Европската конвенција за човековите права.
C. Застапник/застапници на жалителот-физичко лице
C. Representative of the individual applicant
Во оваа фаза на постапката жалителот - физичко лице не мора да биде застапуван од адвокат. Доколку жалителот нема застапник, ве молиме преминете на Делот E. Доколку во име на жалител - физичко лице жалбата ја поднесува лице кое не е адвокат (на пример роднина, пријател или старател), тоа лице мора да го пополни делот C.1. Доколку жалбата ја поднесува адвокат, тој мора да го пополни делот C.2. Делот C.3 мора да биде пополнет во двата случаи.
C.1. Застапник кој не е адвокат
C.2. Non-lawyer
18. Својство/поврзаност/функција 
19. Презиме
20. Име/имиња
21. Државјанство
22. Адреса
23. Телефон (вклучувајќи го меѓународниот повикувачки број)
24. Факс
25. Адреса на е-пошта
C.2. Адвокат
C.2. Lawyer
26. Презиме
27. Име/имиња
28. Државјанство
29. Адреса
30. Телефон (вклучувајќи го меѓународниот повикувачки број)
31. Факс
32. Адреса на е-пошта
C.3. Овластување
D.3. Authority
Жалителот мора да го овласти секој застапник што настапува во негово име со потпишување на првото поле подолу. Овластениот застапник мора да ја потврди својата согласност да го застапува жалителот со потпишување на второто поле подолу. 
Со ова го овластувам горенаведеното лице да ме застапува во постапката пред Европскиот суд за човекови права во врска со мојата жалба поднесена согласно член 34 од Конвенцијата.
33. Потпис на жалителот
34. Дата
на пр. 27/09/2015
Д        Д        М       М        Г         Г         Г         Г
Со ова прифаќам да го застапувам жалителот во постапката пред Европскиот суд за човекови права во врска со жалбата поднесена согласно член 34 од Конвенцијата.
35. Потпис на застапникот
36. Дата
на пр. 27/09/2015
Д        Д        М       М        Г         Г         Г         Г
Електронска комуникација меѓу застапникот и Судот 
37. Адреса на е-пошта за eComms сметката (доколку застапникот веќе користи eComms, Ве молиме наведете ја адресата на 
е-пошта на постоечката eComms сметка)
Со пополнување на ова поле, се согласувате да го користите системот еComms.
D. Застапник/застапници на жалителот-организација
D. Representative(s) fo the applicant organisation
Доколку жалителот е организација, истата мора да биде застапувана пред Судот од лице кое е овластено да настапува во име на организацијата (на пример директор или соодветно овластено лице). Информациите за контакт на застапникот мора да бидат наведени во делот D.1. Доколку застапникот овласти адвокат да настапува во име на организацијата, двете полиња, D.2 и D.3 мора исто така да бидат пополнети.
D.1. Овластено лице на организацијата
D.1. Organisation official
38. Својство/поврзаност/функција (ве молиме да доставите доказ) 
39. Презиме
40. Име/имиња
41. Државјанство
42. Адреса
43. Телефон (вклучувајќи го меѓународниот повикувачки број)
44. Факс
45. Адреса на е-пошта
D.2. Адвокат
D.2. Lawyer
46. Презиме
47. Име/имиња
48. Државјанство
49. Адреса
50. Телефон (вклучувајќи го меѓународниот повикувачки број)
51. Факс
52. Адреса на е-пошта
D.3. Овластување
D.3. Authority
Застапникот на жалителот-организација/правно лице мора да го овласти адвокатот да настапува во име на организацијата со потпишување на првото поле подолу; адвокатот мора да ја потврди својата согласност да ја застапува организацијата со потпишување на второто поле подолу. 
Со ова го овластувам лицето наведено во делот D.2 да ја застапува организацијата во постапката пред Европскиот суд за човекови права во врска со жалбата поднесена согласно член 34 од Конвенцијата.
53. Потпис на овластеното лице на организацијата 
54. Дата
на пр. 27/09/2015
Д        Д        М       М        Г         Г         Г         Г
Со ова прифаќам да ја застапувам организацијата во постапката пред Европскиот суд за човекови права во врска со жалбата поднесена согласно член 34 од Конвенцијата.
55. Потпис на адвокатот
56. Дата
на пр. 27/09/2015
Д        Д        М       М        Г         Г         Г         Г
Електронска комуникација меѓу застапникот и Судот 
57. Адреса на е-пошта за eComms сметката (доколку застапникот веќе користи eComms, Ве молиме наведете ја адресата на 
е-пошта на постоечката eComms сметка)
Со пополнување на ова поле, се согласувате да го користите системот еComms.
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Предмет на жалбата
Subject matter of the application
Сите информации во однос на фактите, жалбените наводи и почитувањето на правилото за исцрпување на домашните правни средства и правилото за поднесување жалба во рок од четири месеци од конечната одлука на домашно ниво што се утврдени во членот 35 § 1 од Конвенцијата мора да бидат наведени во овој дел од образецот за поднесување жалба (делови E, F и G). Непополнувањето на овој дел од образецот е неприфатливо. Неприфатливо е и во овој дел само да се повикате на документите доставени во прилог. Обратете внимание на Правилото 47 § 2, на Практичните упатства за поднесување жалба и на “Упатствата за пополнување на образецот за поднесување жалба”.
E. Изјава за фактичката состојба
E. Statement of the facts
 58.
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Изјава за фактичката состојба (продолжение)
Statement of the facts (continued)
 59.
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Изјава за фактичката состојба (продолжение)
 60.
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F. Изјава за наводната повреда/наводните повреди на Конвенцијата и Протоколите и релевантни аргументи
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments
 61. Член на кој се повикувате
Објаснување
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Изјава за наводната повреда/наводните повреди на Конвенцијата и Протоколите и релевантни аргументи (продолжение)
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments (continuted)
 62. Член на кој се повикувате
Објаснување
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G. Исполнување на критериумите за допуштеност пропишани со член 35 § 1 од Конвенцијата
G. Compliance with admisibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention
За секој жалбен навод, потврдете дека сте ги искористиле сите постоечки ефикасни правни средства во државата против која се жалите, вклучувајќи ги и поднесените жалби, и наведете ја датата на кој била донесена и доставена конечната одлука на домашно ниво, со цел да покажете дека сте го испочитувале рокот од четири месеци. 
 63. Жалбен навод
Информација за искористените правни средства и дата на конечната одлука 
64. Дали постои или постоело домашно правно средство што не сте го исцрпеле? 
62. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
Да
Не
65. Доколку Вашиот одговор на претходното прашање е Да, наведете кое домашно правно средство не сте го исцрпеле и објаснете зошто не сте го направиле тоа
H. Информација во однос на друга меѓународна постапка (доколку има таква) 
H. Information concerning other international proceedings (if any)
66. Дали сте покренале некој од Вашите жалбени наводи во друга постапка за меѓународни истраги или спогодување?
64. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
Да
Не
67. Доколку Вашиот одговор на претходното прашање е Да, наведете кратко резиме на таа постапка (жалбените наводи на кои сте се повикале, име на меѓународната организација и датум и вид на донесените одлуки)
68. Дали Вие (жалителот) имате или дали порано сте имале жалба/жалби пред овој Суд?
66. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
Да
Не
69. Доколку Вашиот одговор на претходното прашање е Да во полето подолу наведете го/ги бројот/броевите на таа/тие жалба/и
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I. Листа на прилози
I. List of accompanying documents
Треба да приложите целосни и читливи копии на сите документи. Со оглед на тоа што документите нема да Ви бидат вратени, во Ваш интересе е да доставувате копии, а не оригинали. Притоа МОРА да се придржувате кон следните правила:
- подредете ги документите по хронолошки редослед за секоја судска постапка одделно; 
- нумерирајте ги страниците по последователен редослед; и,
- не ги захевтуваjте, залепуваjте со самолеплива лентa и не ги сврзувајте на друг начин документите што ќе ги испратите до Судот.
70. Во полето подолу, Ве молиме да ги наброите приложените документи по хронолошки редослед и да дадете нивен краток опис. За секој документ наведете го бројот на страницата која соодветствува на тој документ
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.
стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр. стр.
Дополнителни коментари
Any other comments
Дали имате дополнителни коментари во врска со Вашата жалба?
71. Коментари
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Изјава и потпис
Declaration and signature
Со полна свест и одговорност, изјавувам дека информациите што ги наведов во овој образец се точни. 
72. Дата
на пр. 27/09/2015
Д        Д        М       М        Г         Г         Г         Г
Жалителот/ите или неговиот/нивниот застапник/застапници треба своерачно да се потпишат во следното поле.
73. Потпис(и)                Жалител(и)               Застапник/ници – Внесете “x” во крукчето пред соодветнот термин
Потврда за лицето на кое Судот ќе му ја упатува преписката
Confirmation of correspondent
Доколку има повеќе од еден жалител или повеќе од еден застапник, наведете име на едно лице на кое Судот ќе му ја упатува целата преписка во врска со оваа жалба. Доколку жалителот има застапник, Судот ќе му ја испраќа целата преписка на застапникот (без оглед на тоа дали застапникот е адвокат или не).
74. Име и адреса на            Жалителот            Застапникот 	 – Внесете “x” во крукчето пред соодветниот термин
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Пополнетиот образец за поднесување жалба треба да биде потпишан и испратен по пошта на следната адреса:
Madame la Greffière de la
Cour européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE 
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