
 

 
 
 
 

30/08/2019 
 

  

 

Informācija sūdzības iesniedzējiem  
Procedūra pēc sūdzības komunicēšanas – strīdus posms 

 

1.  Lietas pieņemamības un būtības vienlaikus izskatīšana. Jebkuras sūdzības pieņemamība un tās 
būtība (t.i., pārkāpuma esamība vai neesamība) tiek principā izskatītas vienlaicīgi, saskaņā ar 
Konvencijas 29. panta pirmo daļu un Tiesas nolikuma 54.A pantu. Šajā gadījumā, ja Tiesa atzīst 
sūdzību par pieņemamu un gatavu izskatīšanai pēc būtības, tā var nekavējoties taisīt spriedumu, kā 
to paredz Tiesas nolikuma 54.A panta otrā daļa. 

2.  Pušu paskaidrojumu apmaiņa un taisnīgas atlīdzības prasījums. Atbildētājvalsts valdība parasti 
tiek aicināta sniegt paskaidrojumus divpadsmit nedēļu laikā. Pēc šo paskaidrojumu saņemšanas tie 
tiks nosūtīti Jums, lai Jūs sešu nedēļu laikā rakstveidā sniegtu savus atbildes paskaidrojumus; principā 
tajā pašā termiņā Jums būs jāiesniedz arī taisnīgas atlīdzības prasījums Konvencijas 41. panta 
izpratnē. Ja valdība saņem atļauju iesniegt paskaidrojumus savas valsts valodā (Tiesas nolikuma 34. 
panta ceturtās daļas „a” punkts), tai turpmāko četru nedēļu laikā ir jāiesniedz Tiesai tulkojums angļu 
vai franču valodā. Šeit minētie termiņi principā netiek pagarināti. 

Ja Jūs nevēlaties izmantot savas tiesības atbildēt uz valdības paskaidrojumiem un iesniegt taisnīgas 
atlīdzības prasījumu Konvencijas 41. panta izpratnē, tad Jums par to iepriekšminētajā termiņā ir 
jāinformē Tiesa. Ja Jūs to neizdarīsiet, Tiesa var secināt, ka Jūs vairs nevēlaties turpināt lietas 
izskatīšanu un izslēgt Jūsu sūdzību no izskatāmo lietu saraksta (Konvencijas 37. panta pirmās daļas 
„a” punkts). 

Attiecībā uz taisnīgas atlīdzības prasījumiem, īpaši vēršam Jūsu uzmanību uz Tiesas nolikuma 60. 
pantu: ja prasījums nav izteikts noteiktās naudas summās, nav iesniegts noteiktajā laikā vai tam nav 
pievienoti attiecīgi apliecinoši dokumenti, Tiesa vai nu vispār nepiešķirs taisnīgu atlīdzību, vai arī 
daļēji noraidīs prasījumu. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad pieteicējs iepriekšējā  tiesvedības 
stadijā ir norādījis, ka lūdz taisnīgu atlīdzību. Taisnīgas atlīdzības prasījuma iesniegšanai atvēlētais 
termiņš principā netiek pagarināts. 

Jebkurā gadījumā, Tiesa piešķirs taisnīgu atlīdzību tikai tādā apjomā, kādā pati atzīs par 
nepieciešamu. Tiesa var piešķirt taisnīgu atlīdzību pamatojoties uz trim pamatiem: 1) materiālais 
zaudējums, t.i., reāli nodarīts mantisks pametums, kas tieši cēlies no attiecīgā pārkāpuma; 
2) morālais kaitējums,  t.i., pārkāpuma radīta ciešanu un stresa sajūta, un 3) tiesas izdevumi un 
izmaksas, kas veiktas nacionālajās tiesās un pašas Tiesas priekšā nolūkā novērst vai labot attiecīgo 
Konvencijas pārkāpumu. Izdevumiem un izmaksām ir jābūt sīki precizētām, un tās tiks atmaksātas 
tikai tad, ja Tiesa nospriedīs, ka tās ir patiešām izdotas, ka tās ir bijušas nepieciešamas un ka to 
lielums ir saprātīgs. Prasījumam ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina minētos izdevumus, 
piemēram, advokāta rēķini. Tad valdība tiks aicināta komentēt taisnīgās atlīdzības prasījumu un, 
vajadzības gadījumā, arī sniegt papildus paskaidrojumus par sūdzību. Lai atvieglotu to dokumentu 
apstrādi, kas iesniegti pusēm apmainoties ar paskaidrojumiem un taisnīgas atlīdzības prasījumu, to 
skaitā pielikumiem, tiem ir jābūt A4 lapas formātā, ar numurētām lapaspusēm (tās nedrīkst būt 
saskavotas, saspraustas, salīmētas vai kādi citādi savienotas). Jums tiek atgādināts nesūtīt Tiesai 
dokumentu oriģinālus. 

3.  Novēloti vai nepieprasīti paskaidrojumi. Paskaidrojumi, kas būs iesniegti pēc Tiesas noteiktā 
termiņa notecēšanas (ja vien pirms termiņa beigām netiks lūgts tā pagarinājums), principā netiks 
pievienoti lietai un netiks ņemti vērā (Tiesas nolikuma 38. panta pirmā daļa). Neraugoties uz to, Jums 



tomēr ir pašam pēc savas iniciatīvas jāinformē Tiesa par katru svarīgu jaunu apstākli Jūsu lietā, kā arī 
jānosūta Tiesai jebkurš nacionālo iestāžu pieņemts un uz lietu attiecināms papildus lēmums.  

4.  Valodu lietošana. Saskaņā ar Tiesas nolikuma 34. panta trešo daļu, visai sarakstei ar sūdzības 
iesniedzēju vai viņa pārstāvi principā ir jānotiek vienā no Tiesas oficiālajām valodām, t.i., angļu vai 
franču valodā. Tomēr Tiesa var atļaut turpināt līgumslēdzējas valsts oficiālās valodas lietošanu. 

5.  Citas līgumslēdzējas valsts iesaistīšanās. Ja Jūs esat tādas Konvencijas dalībvalsts pilsonis, kura 
nav atbildētājvalsts, šīs trešās valsts valdība tiks aicināta piedalīties tiesvedībā (Konvencijas 36. panta 
pirmā daļa un Tiesas nolikuma 44. pants). Jūs tiksiet informēts par šīs valsts valdības reakciju. 


