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Informatsioon avalduse esitajatele 

menetluse kohta pärast seda, kui riigi valitsust on avaldusest teavitatud 

1. Avaldusest teatamine vastustajariigi valitsusele: Peale avalduse vastuvõetavuse küsimuse
esialgset läbivaatamist otsustas Kohus kohtureegli 54 § 2 (b) alusel, et valitsusele teatatakse
avalduse esitamisest ja tal palutakse esitada kirjalikud seisukohad kogu avalduse või mõne esitatud
kaebuse vastuvõetavuse ja sisu kohta. Juhul kui langetatakse osaotsus, loetakse osaotsuses
vastuvõetamatuks tunnistatud kaebuste osas menetlus lõppenuks ja nende suhtes ei võta Kohus
vastu uusi materjale.

2. Vastuvõetavuse ja sisu ühine otsustamine: Reeglina, vastavalt Konventsiooni artiklile 29 § 1 ning
kohtureeglite reeglile 54A, otsustatakse avalduse vastuvõetavuse küsimus ja sisu üheaegselt. Kui
Kohus sellises menetluses leiab, et avaldus on vastuvõetav ja valmis sisuliseks lahendamiseks, võib ta
reegli 54A § 2 kohaselt teha kohe sisulise otsuse.

3. Seisukohtade esitamine avalduse vastuvõetavuse ja sisu ning õiglase hüvituse kohta:
Vastustajariigi valitsusel palutakse tavaliselt esitada oma seisukohad kuueteistkümne nädala jooksul.
Kui valitsuse seisukohad on saabunud, siis saadetakse need avaldajale omapoolsete seisukohtade
esitamiseks. Teil tuleb oma seisukohad ning artikli 41 alusel esitatavad õiglase hüvituse nõuded saata
Kohtule kuue nädala jooksul. Asjades, kus valitsusel on lubatud esitada oma seisukohad riigi
ametlikus keeles (reegel 34 § 4 (a)), peab valitsus Kohtule nelja nädala jooksul esitama ka tõlke
inglise või prantsuse keelde. Üldjuhul tähtaegu ei pikendata.

Kui Te ei soovi kasutada võimalust valitsuse seisukohtade kommenteerimiseks ega esitada artikli 41 
alusel õiglase hüvituse nõuet, peate Te sellest Kohut sama tähtaja jooksul informeerima. Vastasel 
juhul võib Kohus leida, et avaldaja ei kavatse jääda oma avalduse juurde ning Kohus võib avalduse 
menetlusest kõrvaldada (Konventsiooni artikkel 37 § 1(a)). 

Õiglase hüvituse nõude osas pöörake erilist tähelepanu reeglile 60: konkreetse suurusega nõuded 
tuleb koos asjakohaste tõendavate dokumentidega esitada tähtaegselt, vastasel korral võib Kohus 
nõude täielikult või osaliselt tagasi lükata. Eelnev kehtib ka juhul, kui avaldaja on menetluse 
varasemas staadiumis avaldanud, et ta soovib õiglast hüvitust. 

Õiglane hüvitus määratakse Kohtu poolt kohaseks peetavas suuruses. Kohus võib hüvituse määrata 
kolmel alusel: (1) varaline kahju ehk väidetava rikkumise tõttu otseselt tekkinud varaline kahju; 
(2) mittevaraline kahju ehk kompensatsioon rikkumisega põhjustatud valu ja kannatuste eest; ja
(3) Konventsiooni rikkumise ärahoidmise või rikkumise heastamise menetlusega seotud kulud – seda
nii riigisiseses õigussüsteemis kui ka Strasbourg’i Kohtus. Need kulud peavad olema esitatud
üksikasjaliselt; hüvitus määratakse nende eest vaid juhul, kui Kohus peab neid mõistlikeks ning kui
need on ka reaalsed ja põhjendatud. Kulude nõudele tuleb lisada kõik asjassepuutuvad dokumendid,
nt arved, mis tõendavad kulude kandmist. Valitsusel on seejärel võimalus esitada oma
kommentaarid õiglase hüvituse nõude kohta. Vajadusel antakse valitsusele võimalus esitada ka
täiendavaid seisukohti avalduse kohta. Seisukohtade ja hüvituse nõuete vahetamisel tuleb
dokumentide töötlemise hõlbustamiseks esitada kõik dokumendid, sealhulgas lisad, standardsel



paberil A4 formaadis, mille lehed on nummerdatud, kuid mitte klammerdatud, seotud, liimitud või 
mingil moel kokku köidetud. Pidage meeles, et Kohtusse ärge saatke originaaldokumente. 

4. Hilinenud seisukohad ning seisukohad, mille esitamist Kohus ei ole palunud: Seisukohti, mis on
esitatud peale Kohtu poolt seatud tähtaega, ei lisata reeglina asja kohta avatud toimikusse, kus
Kohus saaks nendega tutvuda, juhul kui enne tähtaja möödumist ei taotletud tähtaja pikendamist
(reegel 38 § 1). Eeltoodu ei takista Teid omal initsiatiivil Kohut informeerimast asja olulistest
edasistest arengutest ega esitamast Kohtule riigisiseste võimude edasisi asjassepuutuvaid otsuseid.

5. Sõbralik kokkulepe: Valitsusel palutakse esitada ka oma seisukoht sõbraliku kokkuleppe osas ning
sellega seonduvad ettepanekud (reegel 62). Sama palve esitatakse ka Teile, kui Teile saadetakse
valitsuse seisukohad. Sõbralikku kokkulepet puudutavad läbirääkimised on reegli 62 § 2 kohaselt
rangelt konfidentsiaalsed. Kõik sellega seonduvad seisukohad või ettepanekud tuleb vormistada
eraldi dokumendina, mille sisule ei tohi viidata põhimenetlusega seonduvalt esitatud seisukohtades
ega dokumentides.

6. Ühepoolne deklaratsioon: Juhul, kui läbirääkimised sõbraliku kokkuleppe saavutamiseks
nurjuvad, võib valitsus teha ühepoolse deklaratsiooni. Sellisel juhul otsustab Kohus Konventsiooni
artiklist 37 lähtudes, kas kaebuse edasine arutamine on põhjendatud. Kui avalduse esitaja nõustub
ühepoolses deklaratsioonis esitatuga, siis lahendab Kohus asja sõbralikku kokkulepet reguleerivate
sätete alusel.

7. Kasutatavad keeled: Menetluse selles staadiumis tuleb avaldaja või tema esindaja seisukohad
üldjuhul esitada reegli 34 § 3 kohaselt ühes Kohtu ametlikest keeltest (inglise või prantsuse). Kohus
võib aga lubada ka edaspidises menetluses Kõrge Lepinguosalise ametliku keele kasutamist.

8. Esindamine ning õigusabi: Reegli 36 §§ 2 ja 4 kohaselt peab avaldajat menetluse selles staadiumis
esindama advokaat, kui Kohus ei otsusta teisiti. Kui Teil on raskusi advokaadi leidmisega, võib abi
saamiseks pöörduda riigisisese advokatuuri poole. Juhul kui Teil ei ole piisavalt rahalisi vahendeid
endale esindaja leidmiseks, on Teil võimalik paluda õigusabi Kohtu õigusabi programmi raames
(reegel 105 ja järgnevad). Õigusabi antakse üldjuhul faktiliselt ja õiguslikult keerukamates asjades.
Tüüpilistes, korduva iseloomuga asjades õigusabi reeglina ei anta1. Kohtu õigusabi programmi
raames hüvitatakse õigusabikulud kindla summa piires, mis üldjuhul katab tegelikud kulud vaid
osaliselt. Õigusabi andmine ei tähenda avalduse esitajale esindaja määramist. Kaebaja vastutab
esindaja leidmise ja valimise eest.

9. Kolmanda isiku kaasamine: Kui Te ei ole mitte vastustajariigi, vaid mõne teise lepinguosalise riigi
kodanik, siis kutsutakse kodakondsusjärgse riigi valitsus menetluses osalema kolmanda isikuna
(Konventsiooni artikkel 36 § 1 ja kohtureeglite 44. reegel). Teid informeeritakse selle valitsuse
vastusest.


