
 

 

Praktiline informatsioon esialgse õiguskaitse taotlemiseks 

Kuidas Kohtuga ühendust võtta 

Taotlusi võtab Kohtu kantselei vastu esmaspäevast reedeni kl 8-16 (Strasbourgi kohaliku aja järgi: 
GMT+1). Taotlustega, mis jõuavad kohale pärast kl 16, samal päeval tavaliselt ei tegeleta.  

Taotlustega, mis saabuvad nädalavahetusel ja riiklikel pühadel, ei tegeleta neil päevil, vaid neile 
järgneval tööpäeval ( vt Kohalikud pühad ja tähtpäevad). 

Taotlused tuleb saata internetiplatvormi kaudu (ECHR Rule 39 Site), faksi või posti teel. Kohus ei võta 
vastu e-postiga saadetud taotlusi.  

 Internetiplatvormi aadress on järgmine: https://r39.echr.coe.int   
Platvormi kohta lisainformatsiooni allpool. 

 Faksinumbrid taotluste saatmiseks on järgmised: 
+33 3 90 21 43 50 ja  
+33 3 88 41 39 00 

Juhul, kui faks ületab kümmet lehekülge, on soovitatav see saata mitmes osas, et tagada selle 
parim võimalik vastuvõtt ja käitlemine. 

 Kohtu postiaadress on järgnev:  
European Court of Human Rights  
Council of Europe  
67075 STRASBOURG CEDEX  
FRANCE 

Dokumendi esimesele leheküljele tuleb rasvases kirjas kirjutada järgmist: 

“Rule 39. Urgent” 

Kontaktisik (nimi ja kontaktandmed): ... 
 

Väljasaatmise või -andmise juhtudel tuleb välja tuua järgmine: 

Väljasaatmise või -andmise eeldatav kuupäev, kellaaeg ja sihtkoht: ... 

Esialgse õiguskaitse taotlus tuleks esitada nii kiiresti kui võimalik pärast lõplikku riigisisest otsust, et 
Kohtul ja tema kantseleil oleks piisavalt aega sellega tegeleda. Kohus ei pruugi jõuda vastava 
taotlusega tegeleda, kui see saabub Kohtusse vähem kui üks tööpäev enne planeeritud väljasaatmist 
või -andmist. 

Vajalik teave ja dokumendid 

Taotlused peavad üldjuhul olema esitatud ühes liikmesriikide ametlikest keeltest. Nad peavad 
sisaldama alljärgnevat teavet ja dokumente.  

 Kaebaja eesnimi (-nimed) 
 Kaebaja perekonnanimi (-nimed) 
 Praegune kaebaja aadress 
 Sünnikuupäev 
 Kodakondsus (kodakondsused) 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c=
https://r39.echr.coe.int/


 Kui on mitu kaebajat, siis igaühe kohta eraldi: “eesnimi/-nimed”, “perekonnanimi/-nimed”, 
“praegune aadress”, “sünnikuupäev” ning “kodakondsus/kodakondsused”. 

 Esindaja olemasolul tema eesnimi, perekonnanimi ja aadress;  
 Riik/riigid, mille vastu kaebus esitatakse  

A. Esialgse õiguskaitse taotluse põhjendused  
1. Hetkeseisu detailne kirjeldus 
2. Kirjeldus selle kohta, milles seisneb kaebajat väidetavalt ähvardava pöördumatu 

kahju tekkimise oht 
3. Kõigi asjassepuutuvate dokumentide koopiad (näiteks viimased arstitõendid; fotod; 

dokumendid, mis tõendavad kaebaja kuulumist haavatavasse gruppi; 
meediaväljaannete väljavõtted või muud tõendid, mis kajastavad kaebaja seisundit 
jms)  

4. Väljasaatmise või -andmise korral: 
a. Täpne kirjeldus päritoluriigist või sihtkohariigist lahkumise põhjuste kohta  
b. Põhjused, miks kardetakse päritoluriiki või sihtkohariiki tagasi pöörduda 
c. Teave selle kohta, millal ja kuidas liikmesriiki saabuti 
d. Sihtriik  
e. Väljasaatmise või -andmise oodatav kuupäev  
f. Koopiad kõikidest seotud dokumentidest (näiteks läbiotsimise protokollid, 

kinnipidamise määrused, teave kriminaalkorras süüdimõistmise kohta, 
kaebaja kohta kirjutatud artiklid ja raportid, riigi kohta koostatud ülevaated 
jms)  

B. Liikmesriigis läbi viidud menetlust puudutav teave:  
1. Teave riigisisese menetluse kohta, sh kohtuotsuste ja edasikaebuste kuupäevad ja 

sisu  
2. Kõik muu riigisisest menetlust kajastav oluline teave 
3. Koopiad kõikidest asjakohastest dokumentidest (koopiad riigisiseste ametiasutuste 

otsustest, kohtuotsustest, riigisisestele ametiasutustele ja kohtutele esitatud 
kaebustest jms)  

4. Väljasaatmise või -andmise korral:  
a. Teave rahvusvahelise kaitse taotlemise menetluse kohta; 
b. Teave väljasaatmis- või väljaandmismenetluse kohta  
c. Koopiad kõikidest dokumentidest  

C. Konventsiooni artiklid, millele soovitakse viidata  
D. Hoolsalt täidetud volikirja blankett, kui taotluse esitab esindaja. Volikirja võib saata ka 

vahetult pärast taotluse esitamist. Igal juhul peab esialgse õiguskaitse taotlus olema Kohtule 
esitatud kaebaja nõusolekul 

E. Kohtuasja viitenumber, kui see puudutab mõne varem esitatud kaebusega seotud taotlust 
F. Muu teave ja dokumendid, mida peate vajalikuks  

Oluline 

Eeltoodud teabe ja dokumentide esitamata jâtmisel võidakse lugeda teie taotlus puudulikuks või 
põhjendamatuks. Ainult viited riigisisestele dokumentidele ja nendes leiduvatele arugmentidele ei ole 
piisavad. Ülaltoodud teave ja dokumendid peavad olema lisatud igale taotlusele.  



 

 

 

Teave taotluse esitamiseks internetiplatvormi kaudu (ECHR Rule 39 Site)  

ECHR Rule 39 platvorm on ainult Kohtule kohtureegli 39 alusel esialgse õiguskaitse taotluste 
saatmiseks. Igasugused muud taotlused, mis selle platvormi kaudu esitatakse, jäetakse läbi 
vaatamata ja kustutatakse.  

Platvormi kasutatakse sedakaudu esialgse õiguskaitse taotluse esitanud kaebajatega ühenduse 
pidamiseks kuni taotluse osas otsuse tegemiseni. Kirju, k.a. otsuseid, mida edastatakse selle platvormi 
kaudu, ei saadeta hariliku postiga. Kohus ei kasuta seda platvormi nende kaebajatega suhtlemiseks, 
kes esitavad oma taotluse muul viisil, nt faksi või posti teel. 

Taotluse esitamiseks tuleb kaebajal (kohustuslik): 

 Täitke lahter “Taotluse nimetus (kaebaja peab siin lühildalt kirjeldama oma taotluse sisu)” 
 Täitke lahtrid kaebaja(te), esindaja ja vastustajariigi kohta 
 Esitage vähemalt üks lisa. Kõik lisad peavad olema pdf-formaadis. Lisainformatsiooni 

dokumentide formaadi ja suuruse kohta leiab lingilt Üldtingimused. 

Oluline 

Pärast esialgse õiguskaitse taotluse esitamist saate sama platvormi kaudu saata täiendavat teavet ja 
dokumente üksnes siis, kui Kohus Teilt seda palub. 

Taotluse täiendamine 
Pärast esialgse õiguskaitse taotluse esitamist tuleb kaebajal või tema esindajal tagada Kohtu 
kursisolek asjade käiguga. Eriti oluline on Kohut informeerida kaebaja õigusliku seisundi muutumisest 
või muudest asjaoludest (näiteks kui kaebaja saab elamisloa või pöördub tagasi oma päritoluriiki). 
Samuti peab kaebaja esindaja Kohut viivitamatult ja omal initsiatiivil informeerima võimaliku 
kontakti katkemisest oma kliendiga. 

Juhul kui taotlus esitatakse Kohtu internetiplatvormi kaudu (ECHR Rule 39 Site) ning see otsuse 
tegemise ning selle kaebajale saatmise järgselt suletakse, tuleb edaspidine kirjavahetus saata 
Kohtule faksi või posti teel. 

 

 

https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=rule39
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