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Регламент Суду
Стаття 47 1 – Зміст індивідуальної заяви
1. Кожна заява, відповідно до статті 34 Конвенції, подається на бланку, наданому
Секретаріатом, якщо Суд не вирішить інакше. Заява повинна містити всю інформацію, яка
вимагається у відповідних частинах формуляру. В ній мають бути зазначені:
(a) ім’я, дата народження, громадянство та адреса заявника і, якщо заявник є юридичною
особою, повна назва, дата створення чи реєстрації, офіційний реєстраційний номер (за
наявності) та офіційна адреса;
(b) якщо у заявника є представник, ім’я останнього, адреса, номери телефону і факсу та
електронна адреса;
(c) якщо у заявника є представник, дата та оригінал підпису заявника в розділі формуляру,
відведеного для довіреності; також у цьому розділі формуляру має бути оригінал підпису
представника на підтвердження його/її згоди діяти в інтересах заявника;
(d) найменування Договірної Сторони або Сторін, проти яких подається заява;
(e) стислий і розбірливий виклад фактів;
(f) стислий і розбірливий виклад стверджуваного порушення (порушень) Конвенції та
відповідних аргументів;
(g) стислий виклад інформації про дотримання заявником умов прийнятності, викладених у
статті 35 § 1 Конвенції.
2. (a) Інформація, вказана вище в пунктах з 1 (e) по 1 (g) і викладена у відповідній частині
формуляру, має бути достатньою для того, щоб Суд міг визначити суть та обсяг заяви, не
звертаючись до інших документів;
(b) Проте, заявник може доповнити цю інформацію у вигляді додатків до формуляру з
викладом подробиць щодо фактів, стверджуваних порушень Конвенції та відповідних
аргументів. Ця інформація повинна бути викладена не більше, ніж на 20-ти сторінках.
3.1. Формуляр повинен бути підписаний заявником чи його представником. До нього слід
додати:
(a) копії документів щодо судових та інших рішень чи заходів, на які скаржиться заявник;
(b) копії документів та рішень, які показують, що заявник використав усі внутрішні засоби
правового захисту, а також дотримався терміну, вказаного у статті 35 § 1 Конвенції;
(c) за наявності, копії документів стосовно будь-якої іншої процедури міжнародного
розслідування чи врегулювання, які мають відношення до справи;
(d) якщо заявник є юридичною особою, як це визначено в пункті 1 (а) статті 47, документ(и) на
підтвердження того, що фізична особа, яка подала заяву, має право або уповноважена
представляти інтереси заявника.
3.2. Документи, які додаються на підтримку заяви, повинні бути надані в хронологічному
порядку, пронумеровані та чітко позначені.
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4. Заявники, які не бажають оприлюднення перед громадськістю даних про свою особу, мають
це зазначити і також викласти підстави, які б виправдовували такий відступ від загального
правила про вільний доступ громадськості до інформації щодо провадження в Суді. Суд може
задовольнити запит про анонімність або надати її з власної ініціативи.
5.1. Якщо вимоги, викладені в пунктах 1, 2 і 3 цієї статті, не були дотримані, Суд не
розглядатиме заяву. Винятками є наступні випадки:
(a) якщо заявник надав ґрунтовні пояснення про причини невиконання цих вимог;
(b) якщо заява містить запит про вжиття термінових заходів;
(c) якщо Суд прийме відповідне рішення з власної ініціативи або на прохання заявника.
5.2. В усякому разі, Суд може звернутися до заявника в будь-якій формі та будь-яким
способом за наданням додаткової інформації чи документів у визначений Судом термін.
6. (a) Датою подання заяви, відповідно до статті 35 § 1 Конвенції, є дата, коли формуляр, що
відповідає всім вимогам цієї статті, був надісланий на адресу Суду. Датою відправлення
вважатиметься дата поштового штемпеля.
(b) Незважаючи на це, Суд може, якщо вважатиме це виправданим, вирішити, що датою
подання заяви повинна вважатися інша дата.
7. Заявники повинні інформувати Суд про зміни їхньої адреси чи будь-яких обставин, що
мають відношення до заяви.

