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Інформація для заявників 
 

Повідомлення Уряду-відповідача про заяву 

Після попереднього розгляду Вашої заяви щодо прийнятності Суд вирішив, відповідно до 
статті 54 § 2 (b) Регламенту, довести заяву до відома Уряду та запропонувати йому надати письмові 
зауваження щодо прийнятності та суті справи в цілому або однієї чи декількох скарг, викладених Вами. 
Якщо було ухвалене часткове рішення, яким решта скарг оголошена неприйнятною, розгляд цих скарг 
таким чином завершений, і Вам не слід надсилати додаткову інформацію стосовно цієї частини заяви. 

Етап досудового врегулювання справи 

1.  Послуги представника та надання допомоги на їх оплату («юридична допомога») 

Відповідно до статті 36 §§ 2 та 4 Регламенту Суду, на цій стадії розгляду справи в Суді заявник має бути 
представлений «адвокатом», якщо Суд не вирішить інакше. В разі виникнення труднощів з пошуком 
адвоката, місцеве або національне об’єднання адвокатів, можливо, надасть Вам допомогу. Якщо у Вас 
немає достатньо коштів для оплати юридичного представника, Ви можете звернутись за фінансовою 
допомогою для оплати юридичних послуг («юридична допомога») згідно з процедурою надання такої 
допомоги Судом (стаття 105 і далі Регламенту Суду). Разом з тим, юридична допомога зазвичай 
надається тільки у справах, які стосуються складних фактичних обставин та правових питань, а не 
«сталої прецедентної практики». Крім того, виплата в порядку надання юридичної допомоги Судом 
здійснюється одноразово та не має на меті повністю покрити витрати на юридичне представництво. 
Також надання юридичної допомоги не означає, що Суд призначить заявнику представника. Заявник 
зобов’язаний самостійно знайти та обрати представника. 

На етапі позасудового врегулювання справи Ви можете звернутись з проханням про самостійне 
представлення своїх інтересів. Це звернення буде передане Голові Палати для розгляду (стаття 36 § 2 
in fine Регламенту Суду). 

2.  Дружнє врегулювання 

Якщо Вам була направлена декларація 

У світлі прецедентного права та практики Суду ця заява може бути врегульована, якщо сторони 
приймуть умови декларації, що додається, та, зокрема, якщо Уряд країни-відповідача здійснить 
виплату заявнику(ам) компенсації завданої шкоди, а також всі понесені витрати з цього приводу. 

Вам пропонується повідомити Секретаріат Суду протягом дванадцяти тижнів, чи приймаєте Ви цю 
пропозицію. В цьому випадку Вам слід повернути до Суду надану декларацію, належним чином 
підписану та датовану. Лист з тими ж самими умовами був направлений Уряду. Копія направленого 
Уряду проекту декларації додається. 

Якщо Вам не була направлена декларація 

Обидві сторони запрошуються повідомити протягом дванадцяти тижнів свою позицію щодо 
можливості дружнього врегулювання у Вашій справі та внести відповідні пропозиції з цього приводу 
(стаття 62 Регламенту Суду). Якщо сторони зацікавлені в дружньому врегулюванні, Секретаріат Суду 
буде готовий зробити пропозицію стосовно умов такого врегулювання. Якщо Уряд надасть будь-які 
відповідні пропозиції, Ви матимете змогу їх прокоментувати. Існує вимога суворої конфіденційності 
щодо переговорів про дружнє врегулювання відповідно статті 62 § 2 Регламенту Суду, тому будь-які 
пропозиції або інформація з цього приводу мають бути викладені в окремому документі, на зміст 
якого сторони не повинні посилатися в інших документах, що подаватимуться в контексті основної 
процедури. 



3.  Одностороння декларація 

Зазвичай, якщо переговори щодо дружнього врегулювання безуспішні, Уряд має можливість надати 
односторонню декларацію. Якщо така декларація надається, Суд вирішує, згідно зі статтею 37 § 1 (с) 
Конвенції, чи є підстави для подальшого розгляду справи. Якщо заявник погоджується з умовами 
односторонньої декларації, Суд розглядає справу в рамках процедури дружнього врегулювання. 

Етап судового врегулювання справи 

Якщо сторони не досягнуть врегулювання справи протягом вказаного часу, почнеться етап судового 
врегулювання справи, на якому заявник повинен бути представлений в Суді «адвокатом» відповідно 
до пунктів 2 та 4 статті 36 Регламенту Суду. Як і на етапі досудового врегулювання справи, Ви можете 
звернутись з проханням про самостійне представлення своїх інтересів. Це звернення буде передане 
Голові Палати для розгляду. 

Захист даних/Публічний доступ до справи 

Прошу звернути увагу на те, що всі документи в досьє справи є публічними1, за винятком тих, що 
стосуються процедури дружнього врегулювання. Більш того, деякі документи, такі як ухвали,  рішення  
та викладення фактів, публікуються на сайті Суду в мережі інтернет. 

Отже, будь-хто може отримати доступ до інформації в досьє справи, що включає в себе формуляр 
заяви та всі документи, додані пізніше сторонами та третіми сторонами, якщо такі є. Якщо ці 
документи містять імена чи персональні дані, будь ласка, майте на увазі, що вони можуть таким чином 
бути розкриті, перекладені та розповсюджені. Виходячи зі змісту досьє, іноді також можливо 
ідентифікувати осіб, що не були названі безпосередньо. 

Якщо у Вас є будь-які заперечення щодо оприлюднення цих матеріалів та Ви маєте намір просити про 
застосування відступу від загального правила, Вам потрібно проінформувати про це Суд якомога 
скоріше. Вам слід навести поважні причини в обґрунтування такого клопотання. Голова розгляне Ваше 
клопотання та вирішить, чи є підстави для обмеження доступу – частково чи повністю – до досьє 
справи2. 

Сторона, що бажає розкрити третій стороні будь-яку інформацію щодо справи, повинна виходити із 
засад політики захисту даних Суду (www.echr.coe.int/privacy) та відповідних національних та 
міжнародних  правових зобов’язань.3 

 
1 Статті 33 та 47. 
2 Стаття 33 § 2 зазначає: «Доступ громадськості до документа чи його частини може бути обмежений в інтересах 
моралі, громадського порядку або національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо цього вимагають 
інтереси неповнолітньої особи або захист приватного життя сторін чи іншої особи, якої це стосується, або якщо 
голова палати, виключно у разі крайньої необхідності та за виняткових обставин, вирішує, що відкритий доступ 
до документів може зашкодити інтересам правосуддя». 
3 Стаття 6 Конвенції №108 Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних 
даних зазначає: «Персональні дані, що свідчать про расову приналежність, політичні, релігійні чи інші 
переконання, а також дані, що стосуються здоров’я або статевого життя, не можуть піддаватися автоматизованій 
обробці, якщо внутрішнє законодавство не забезпечує відповідних гарантій. Це правило також застосовується до 
персональних даних, що стосуються засудження в кримінальному порядку». 

http://www.echr.coe.int/privacy

