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WZÓR SKARGI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA  

 

Rada Europy 

Strasburg, Francja 

 

 

 

 

 

SKARGA 
 

 

na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 
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Adres pocztowy na który naleŜy wysyłać skargę: 
 

The Registrar 

Europan Court of Human Rights 

Council of Europe 

F-67075 Strasbourg – Cedex 

France 

 

I.     STRONY 

 

A. SKARśĄCY / SKARśĄCA 

     (NaleŜy przedstawić informacje dotyczące skarŜącego/skarŜącej i ewentualnie     

      jego/jej reprezentanta/reprezentantki) 

 

1. Nazwisko ..................................................................................................    
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 2. Imię (imiona)............................................................................................ 

 

        Płeć: męŜczyzna/kobieta (podkreślić) 

 

3. Narodowość ............................................        

                              

4. Zawód ..................................................... 

 

5. Data i miejsce urodzenia .......................................................................... 

 

6. Stały adres zamieszkania ......................................................................... 

 

7. Telefon nr..............................  Fax nr.................................... 

 

8. Aktualny adres (jeśli inny niŜ podany w pkt.6) .............................................. 

 

9. Imię i nazwisko reprezentanta/reprezentantki1 ........................................ 

 

10. Zawód reprezentanta/reprezentantki ...................................................... 

 

11. Adres reprezentanta/reprezentantki ........................................................ 

 

12. Telefon nr ...............................   Fax nr ............................... 

                                                           

1   Je�li skar¿¹cy/skar¿¹ca ustanowi³(a) adwokata lub inn¹ osobê do reprezentowania go/jej, 
nale¿y za³¹czyæ podpisany formularz pe³nomocnictwa 
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B. WYSOKA UKŁADAJ ĄCA SIĘ STRONA 

(NaleŜy podać nazwę Państwa/Państw, przeciwko któremu/którym skierowana jest 
skarga) 

  

13..................................................................................................................... 

 

 

 

 

II.  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU FAKTYCZNEGO 

(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część II) 

        

        14................................................................................................................... 

 

III. O ŚWIADCZENIE O DOMNIEMANYCH NARUSZENIACH  

       KONWENCJI I/LUB PROTOKOŁÓW WRAZ Z    

       UZASADNIENIEM 

(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część III) 

 

15.............................................................................................................. 

 

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE ART. 35 PAR. 1      

      KONWENCJI 
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(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część IV. Jeśli jest to konieczne, informacje 
wymienione w pkt. 16-18 moŜna przedstawić na odrębnej kartce dla kaŜdego zarzutu z 
osobna) 

 

16. Ostateczne orzeczenie (data; nazwa sądu lub organu, który wydał 
orzeczenie; rodzaj orzeczenia)...................................................................... 

 

17. Inne orzeczenia (proszę je wymienić w porządku chronologicznym 
podając dla kaŜdego z nich datę, nazwę sądu lub organu, który je wydał, 
oraz rodzaj orzeczenia)................................................................................. 

 

18. Czy istnieją lub istniały inne moŜliwości odwołania się lub skuteczne 
środki prawne, które nie zostały wykorzystane? Jeśli tak, proszę wyjaśnić, 
dlaczego nie zostały wykorzystane............................................................... 

 

V. OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE TEGO, CZEGO DOMAGA  

     SIĘ SKARśĄCY 

(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część V) 

 

VI. OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE POSTĘPOWANIA    

       PRZED INNYMI ORGANAMI MI ĘDZYNARODOWYMI 

(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część VI) 

 

20. Czy przedstawiał Pan/ przedstawiała Pani powyŜsze zarzuty innym 
organom międzynarodowym w celu zbadania lub rozstrzygnięcia? Jeśli 
tak, naleŜy przedstawić wszystkie szczegóły dotyczące takiego 
postępowania. ............................................................................................... 
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VII.  WYKAZ DOKUMENTÓW 

 (NALEśY DOŁĄCZYĆ WYŁĄCZNIE KOPIE DOKUMENTÓW, NIE ORYGINAŁY) 

(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część VII. NaleŜy załączyć kopie wszystkich orzeczeń, 
o których mowa wyŜej w Części IV i VI. Jeśli nie posiada Pan/Pani kopii, naleŜy je 
wykonać. Jeśli uzyskanie kopii nie jest moŜliwe, proszę wyjaśnić dlaczego. śadne 
dokumenty nie będą Panu/Pani zwrócone) 

 

21.  a)........................................................................................................... 

b)............................................................................................................. 

c).............................................................................................................. 

 

VIII.  DEKLARACJA I PODPIS 

(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część VIII) 

 

22. Niniejszym oświadczam, Ŝe informacje podane w niniejszym 
formularzu skargi, zgodnie z moją wiedza i przekonaniem, są 
prawdziwe 

 

 

 

                                                                          Miejsce.......................................... 

                                                                          Data................................................ 

 

 

 

                            (podpis skarŜącego/skarŜącej lub reprezentanta/reprezentantki) 
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                           INFORMACJA WYJAŚNIAJĄCA 

 

            przeznaczona dla osób wypełniających formularz skargi na podstawie  

                                                 art. 34 Konwencji 

 

                                                       WSTĘP 

 

Zawarte tu informacje mają na calu ułatwienie sporządzenia skargi do 
Trybunału. Proszę przeczytać je uwaŜnie przed wypełnieniem formularza, a 
następnie sięgnąć do nich podczas wypełniania kaŜdej kolejnej jego części. 

 

Wypełniony formularz będzie stanowić Pana/Pani skargę do Trybunału na 
podstawie art. 34 Konwencji. Będzie on dla Trybunału podstawą do zbadania 
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sprawy. Dlatego teŜ tak waŜne jest wypełnienie go wyczerpująco i dokładnie, 
nawet jeśli oznacza to konieczność powtórzenia informacji, które zostały 
przekazane Kancelarii Trybunału w poprzedniej korespondencji. 

 

Formularz złoŜony jest, jak moŜna zauwaŜyć, z ośmiu części. KaŜdą z nich 
naleŜy wypełnić w taki sposób, aby skarga zawierała wszystkie informacje 
wymagane na podstawie Regulaminu Trybunału. PoniŜej znajdują się 
informacje wyjaśniające do kaŜdej z części formularza. Na zakończenie 
Informacji Wyjaśniającej załączamy tekst art. 45 i 47 Regulaminu Trybunału. 

 

            INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMULARZA SKARGI  

 

I. STRONY – Art. 47 par. 1(a), (b) i (c) 

(1 – 13) 

 

Jeśli skarŜących jest więcej niŜ jeden, naleŜy przedstawić wymagane informacje 
osobno o kaŜdym z nich; jeśli jest to konieczne, na oddzielnej kartce. 

 

SkarŜący moŜe ustanowić osobę do reprezentowania go. Taki przedstawiciel 
musi być adwokatem uprawnionym do prowadzenia praktyki w którymkolwiek 
z Państw-Stron oraz musi być mieszkańcem jednego z nich; moŜe to być teŜ 
kaŜda inna osoba dopuszczona przez Trybunał do reprezentowania skarŜącego. 
W przypadku gdy skarŜący jest reprezentowany przez inną osobę, odpowiednie 
informacje z tym związane powinny być zawarte w tej części formularza skargi. 
Kancelaria będzie prowadzić korespondencję wyłącznie z przedstawicielem 
ustanowionym przez skarŜącego. 
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II.  OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE STANU FAKTYCZNEGO  – Art. 
47 par. 1(d) 

(14) 

 

Informacje dotyczące faktów związanych ze skargą powinny być przedstawione 
w sposób jasny i zwięzły. NaleŜy starać się opisywać wydarzenia w takiej 
kolejności, w jakiej one nastąpiły z podaniem dokładnych dat. W przypadku gdy 
stawiane zarzuty dotyczą wielu róŜnych spraw (np. róŜnych postępowań 
sądowych), naleŜy kaŜdą z nich opisać osobno. 

 

 

III.  OŚWIADCZENIE O DOMNIEMANYCH NARUSZENIACH 
KONWENCJI WRAZ Z UZASADNIENIEM  – Art. 47 par. 1(e) 

(15) 

 

W tej części formularza naleŜy w sposób moŜliwie najbardziej precyzyjny 
wyjaśnić, jakie przepisy Konwencji stanowią podstawę zarzutów stawianych 
przez Pana/Panią oraz wyjaśnić dlaczego, zdaniem Pana/Pani, fakty 
przedstawione w części II formularza wskazują na naruszenie tych przepisów. 

 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe niektóre artykuły Konwencji pozwalają w pewnych 
okolicznościach na ingerencję w prawa, które one gwarantują (patrz np. pkt a) 
do f) art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 artykułów od 8 do 11). Jeśli Pana/Pani zarzut jest 
oparty na takim artykule, naleŜy wyjaśnić, dlaczego Pan/Pani uwaŜa, iŜ 
ingerencja będąca przedmiotem skargi nie była usprawiedliwiona. 

 

 

IV.  OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE ART. 35 par.1 KONWENCJI – 
Art.47 par. 2(a) 
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(16 –18) 

 

W tym rozdziale naleŜy przedstawić informacje dotyczące środków 
odwoławczych podjętych przed władzami państwowymi. NaleŜy wypełnić 
kaŜdą z trzech części tej rubryki i podać informację dotyczącą wykorzystania 
środków odwoławczych osobno dla kaŜdego zarzutu stawianego w oparciu o 
postanowienia Konwencji. W pkt. 18 naleŜy wypowiedzieć się, czy w związku 
ze stawianymi zarzutami istniały jeszcze inne moŜliwości odwołania się lub 
skuteczne środki prawne, które nie zostały wykorzystane. w przypadku, gdy 
takie środki istniały, lecz nie zostały wykorzystane, naleŜy je określić (np. 
podając nazwę sądu lub innych organów, do których moŜna było złoŜyć 
odwołanie) oraz wyjaśnić, dlaczego ich nie uŜyto. 

 

 

V. OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE TEGO, CZEGO DOMAGA SIĘ 
SKARśĄCY – Art. 47 par. 1(g) 

(19) 

 

W tym miejscu naleŜy krótko stwierdzić, co Pan/Pani chce osiągnąć przy 
pomocy skargi do Trybunału. NaleŜy określić ogólnie swoje roszczenia co do 
zadośćuczynienia, które Pan/Pani chce wnieść zgodnie z art. 41 Konwencji. 

 

 

VI.  OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE POSTĘPOWANIA PRZED 
INNYMI ORGANAMI MI ĘDZYNARDOWYMI  – Art. 47 par. 2(b) 

(20) 

  

W tym rozdziale naleŜy podać informacje, czy Pan/Pani przedstawiał 
kiedykolwiek zarzuty zawarte w tej skardze innym organom międzynarodowym 
w celu zbadania lub rozstrzygnięcia. Jeśli tak, naleŜy przedstawić wszystkie 
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szczegóły, włącznie z nazwa organu, do którego zarzuty były kierowane, datami 
oraz informacjami dotyczącymi postępowania, które toczyło się przed nimi oraz 
informacje dotyczące podjętych decyzji. NaleŜy dołączyć kopie stosownych 
decyzji i innych dokumentów. 

 

 

VII.  WYKAZ DOKUMENTÓW – Art. 47 par. 1(h) 

(21) 

 

NALEśY DOŁĄCZYĆ KOPIE DOKUMENTÓW, NIE ORYGINAŁY! 

 

Nie naleŜy zapomnieć o załączeniu do skargi kopii wszystkich wyroków i 
decyzji wspomnianych w Części IV i VI, jak równieŜ kopii wszelkich innych 
dokumentów, które chciałby Pan/Pani przedstawić Trybunałowi jako dowody 
(nagrania magnetofonowe, oświadczenia świadków itd.). NaleŜy takŜe 
wymienić w wykazie wszelkie wyroki i decyzje wydane w sprawie. Załączone 
kopie wyroków i decyzji powinny zawierać uzasadnienia, a nie tylko samą 
sentencję orzeczenia. NaleŜy załączyć wyłącznie dokumenty związane z 
zarzutami przedstawionymi do rozpatrzenia przez Trybunał. 

 

 

VIII.  DEKLARACJA I PODPIS – Art. 45 par. 3 

(22) 

 

W przypadku, gdy skarga jest podpisana przez przedstawiciela skarŜącego, 
naleŜy dołączyć do niej odpowiedni dokument pełnomocnictwa podpisany 
osobiście przez skarŜącego (chyba Ŝe został on dołączony juŜ wcześniej). 


