
 

 
 

LAV – 2016/1 
 

Tiesas nolikums 

47.1 pants – Individuālās sūdzības saturs 

1. Sūdzībai, kas iesniegta saskaņā ar Konvencijas 34. pantu, ir jābūt sagatavotai uz Tiesas sekretariāta 
izdotas sūdzības veidlapas, ja vien Tiesa nelemj citādi. Tajā ir jāietver informācija, kas pieprasīta 
attiecīgajās sūdzības veidlapas daļās, un jānorāda: 

a)  sūdzības iesniedzēja vārds, dzimšanas datums, pilsonība un adrese, un, ja sūdzības iesniedzējs ir 
juridiska persona – tās pilns nosaukums, reģistrācijas datums, reģistrācijas numurs (ja tāds ir) un 
juridiskā adrese; 

b)  pārstāvja, ja tāds ir nozīmēts, vārds, adrese, telefona un faksa numuri, kā arī e-pasta adrese; 

c)  ja sūdzības iesniedzējam ir pārstāvis – datēts sūdzības iesniedzēja paraksta oriģināls sūdzības 
veidlapas sadaļā „Pilnvara”; šajā sadaļā ir jābūt arī pārstāvja paraksta oriģinālam, kas apliecina 
pārstāvja piekrišanu pārstāvēt sūdzības iesniedzēju; 

d)  tās dalībvalsts(-u) nosaukums(-i), pret kuru(-ām) sūdzība ir vērsta; 

e)  īss un skaidri salasāms lietas faktisko apstākļu izklāsts; 

f)  īss un skaidri salasāms iespējamā(-o) Konvencijas pārkāpuma(-u) izklāsts un attiecīgie argumenti; 

g)  īss un skaidri salasāms apliecinājums tam, ka sūdzības iesniedzējs ir izpildījis lietu pieņemamības 
kritērijus, kas noteikti Konvencijas 35. panta 1. punktā. 

2.  a)  Informācijai, kas ir pieprasīta saskaņā ar šā panta 1. punkta e) - g) apakšpunktiem un kas ir 
norādīta attiecīgajās sūdzības veidlapas daļās, ir jābūt pietiekamai, lai Tiesa varētu noteikt sūdzības 
būtību un tvērumu, neizmantojot nevienu citu dokumentu. 

b)  Sūdzības iesniedzējs var papildināt šo informāciju, pievienojot sūdzības veidlapai sīkāku 
informāciju par faktiem, iespējamajiem Konvencijas pārkāpumiem un attiecīgajiem argumentiem. Šī 
papildu informācija var tikt izklāstīta uz ne vairāk kā 20 lappusēm. 

3.1.  Sūdzības iesniedzējam vai tā pārstāvim ir jāparaksta sūdzības veidlapa un tai jāpievieno: 

a)  dokumentu kopijas, kas attiecas uz lēmumiem vai rīcību, par ko tiek iesniegta sūdzība, neatkarīgi 
no tā, vai tie ir tiesu nolēmumi, vai arī cita veida dokumenti; 

b)  dokumentu un lēmumu kopijas, kas apliecina to, ka sūdzības iesniedzējs ir izpildījis Konvencijas 
35. panta 1. punktā noteiktās prasības izsmelt vietējos tiesību aizsardzības līdzekļus un iekļauties 
noteiktajā termiņā; 

c)  ja nepieciešams – dokumentu kopijas, kas attiecas uz citu starptautisku izmeklēšanas vai 
mierizlīguma procedūru; 

d)  ja sūdzības iesniedzējs atbilstoši Tiesas nolikuma 47. panta 1. punkta a) apakšpunktam ir juridiska 
persona – dokuments vai dokumenti, kuri apliecina, ka sūdzību ir iesniegusi persona, kurai ir tiesības 
pārstāvēt šo sūdzības iesniedzēju. 

3.2.  Dokumenti, kas ir pievienoti sūdzības veidlapai, ir jāuzskaita pēc datumiem, tiem ir jābūt secīgi 
numurētiem un tie ir skaidri jānorāda. 

1 Ar grozījumiem, kurus Tiesa ir veikusi 2002. gada 17. jūnijā un 8. jūlijā, 2007. gada 11. decembrī, 2008. gada 
22. septembrī, 2013. gada 6. maijā un 2015. gada 1. jūnijā un 5. oktobrī. 
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4.  Sūdzības iesniedzēji, kuri nevēlas publiski darīt zināmu savu identitāti, to norāda un min iemeslus, 
kas attaisno šādu atkāpšanos no vispārīgā principa par publisku pieeju informācijai Tiesas procesā. 
Tiesa var piešķirt anonimitāti pēc savas iniciatīvas vai pēc sūdzības iesniedzēja lūguma. 

5.1.  Jebkuras no šā panta 1.-3. punktos minētās prasības neizpildīšanas gadījumā Tiesa neizskatīs 
sūdzību, izņemot šādus gadījumus: 

a)  sūdzības iesniedzējs ir pietiekami paskaidrojis prasību neizpildi; 

b)  sūdzība ir saistīta ar pieprasījumu piemērot pagaidu pasākumus; 

c)  citos gadījumos, kurus Tiesa nosaka pēc savas iniciatīvas vai pēc sūdzības iesniedzēja lūguma. 

5.2.   Tiesa var jebkurā gadījumā prasīt sūdzības iesniedzējam noteiktā termiņā sniegt informāciju vai 
dokumentus tādā formātā vai veidā, kāds var būt nepieciešams. 

6.  a)  Par sūdzības iesniegšanas datumu Konvencijas 35. panta 1. punkta nozīmē tiek uzskatīts 
datums, kurā Tiesai ir nosūtīta sūdzības veidlapa, kas atbilst šajā pantā noteiktajām prasībām. Par 
nosūtīšanas datumu tiek uzskatīts pasta zīmoga datums. 

b)  Pamatotos gadījumos Tiesa var arī nolemt, ka par sūdzības iesniegšanas datumu tiek uzskatīts cits 
datums. 

7.  Sūdzības iesniedzējiem ir jāinformē Tiesa par savas adreses un jebkuru citu ar sūdzību saistīto 
apstākļu maiņu. 


