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Regulamin Trybunału
Artykuł 47 1 – Treść skargi indywidualnej
1. Skarga złożona na podstawie art. 34 Konwencji powinna zostać sporządzona na oficjalnym
formularzu skargi, chyba że Trybunał postanowi inaczej. Formularz skargi powinien zawierać
wszystkie informacje wymagane w poszczególnych jego częściach, a mianowicie:
a) nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo oraz adres skarżącego oraz, jeśli skarżący jest jednostką
organizacyjną, jej pełną nazwę oraz datę zawiązania lub rejestracji, numer pod jakim została
zarejestrowana (jeśli taki posiada) oraz adres siedziby;
b) jeśli skarżący jest reprezentowany przez pełnomocnika, nazwisko, adres, numer telefonu oraz
faksu pełnomocnika;
c) jeśli skarżący jest reprezentowany przez pełnomocnika, oryginalny podpis skarżącego wraz z datą
wyznaczenia pełnomocnika oraz oryginalny podpis adwokata lub radcy prawnego przyjmującego
umocowanie do reprezentacji we właściwej części formularza;
d) nazwę Układającej się Strony (lub Stron), przeciwko której skierowana jest skarga;
e) zwięzły i czytelny opis stanu faktycznego;
f) zwięzłe i czytelne oświadczenie dotyczące zarzucanego naruszenia lub naruszeń Konwencji, wraz
z uzasadnieniem; a także
g) zwięzłe i czytelne oświadczenie o spełnieniu kryteriów dopuszczalności zawartych w art. 35 § 1
Konwencji.
2. a) Wszystkie informacje, o których mowa w punktach od e) do g) paragrafu 1 powyżej, powinny
być przedstawione w odpowiedniej części formularza skargi w sposób umożliwiający Trybunałowi
określenie rodzaju skargi i jej przedmiotu, bez odwoływania się do innych dokumentów.
b) Skarżący może uzupełnić powyższe informacje dołączając do formularza skargi dokument
przedstawiający stan faktyczny i zarzucane naruszenia Konwencji wraz z uzasadnieniem. Taki
załącznik nie może przekraczać 20 stron objętości.
3.1. Formularz skargi musi być podpisany przez skarżącego lub jego pełnomocnika. Do formularza
skargi należy dołączyć:
a) kopie wszelkich dokumentów odnoszących się do przedmiotu skargi, a w szczególności orzeczeń
sądowych lub innych decyzji;
b) kopie dokumentów oraz decyzji świadczących o tym, że wyczerpane zostały krajowe środki
odwoławcze i zachowany został termin, o którym mowa w art. 35 § 1 Konwencji;
c) jeśli zarzuty zostały przedłożone do rozpoznania w innym międzynarodowym postępowaniu
wyjaśniającym lub ugodowym, kopie stosownych dokumentów;
d) jeśli skarżącym jest jednostka organizacyjna, o której mowa w pargrafie 1 a) powyżej, kopia
dokumentu lub dokumentów świadczących o tym, iż osoba wnosząca skargę posiada umocowanie
do działania w imieniu tej organizacji.
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3.2. Dokumenty przedłożone na poparcie skargi muszą być wymienione w porządku
chronologicznym, kolejno ponumerowane oraz dokładnie opisane.
4. Skarżący, którzy nie życzą sobie ujawnienia swojej tożsamości, powinni to zaznaczyć i wskazać
przyczyny uzasadniające odstąpienie od zasady publicznego dostępu do informacji w postępowaniu
przez Trybunałem, który może zezwolić na zachowanie anonimowości lub przyznać ją z własnej
inicjatywy.
5.1. Niespełnienie wymogów przewidzianych w paragrafach 1-3 niniejszego artykułu może
spowodować, że skarga nie zostanie rozpatrzona przez Trybunał, chyba że:
a) skarżący przedstawił zadowalające wyjaśnienie powodów, dla których nie mógł sprostać
powyższym wymogom;
b) skarga dotyczy wniosku o zastosowanie środka tymczasowego;
c) Trybunał zadecyduje inaczej z własnej inicjatywy lub na wniosek skarżącego.
5.2. Trybunał może w każdym czasie zwrócić się do skarżącego o przedstawienie w określonym
terminie niezbędnych informacji lub dokumentów, wskazując formę lub sposób ich przedłożenia.
6. a) Za datę wniesienia skargi w rozumieniu art. 35 § 1 Konwencji przyjmuje się datę wysłania do
Trybunału formularza skargi spełniającego wymogi określone w niniejszym artykule. Za datę wysłania
przyjmuje się datę stempla pocztowego.
b) Trybunał może jednak z ważnych przyczyn postanowić, że za datę wniesienia należy przyjąć inną
datę.
7. Skarżący mają obowiązek zawiadamiać Trybunał o zmianie swojego adresu i o wszelkich
okolicznościach mających znaczenie dla skargi.

