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Информација за жалителите  
Постапка после комуникација на жалба - главна постапка 

1.  Едновремено разгледување на допуштеноста и основаноста 
Согласно членот 29 § 1 од Конвенцијата и правилото 54А, по правило допуштеноста и 
основаноста на секоја жалба може да бидат разгледувани едновремено. Во тој случај, 
согласно правилото 54A § 2, Судот може веднаш да донесе пресуда доколку оцени дека 
жалбата е допуштена и дека може да се одлучи за нејзината основаност.  

2.  Размена на опсервации за допуштеноста и основаноста и барање за правичен надоместок 

По правило, од Владата се бара да ги достави нејзините опсервации во рок од дванаесет 
недели. По добивањето на владините опсервации, истите ќе Ви бидат доставени и ќе бидете 
поканети да одговорите во рок од шест недели, со доставување на Вашите писмени 
опсервации, по правило придружени со барањето за правичен надоместок, согласно членот 
41. Во оние случаи кога на Владата и било дадено правото да ги поднесе нејзините опсервации 
на службениот јазик на договорната страна (правило 34 § 4 (a)), истата мора во рок од четири 
недели да му достави на Судот и превод на англиски или француски јазик. Овие временски 
рокови по правило нема да бидат продолжувани. 

Во случај да не сакате да ја искористите можноста да одговорите на Владините опсервации, 
ниту да поднесете барање за правичен надоместок согласно членот 41, во истиот временски 
рок мора да го информирате Судот за тоа. Доколку не го сторите тоа, Судот може да биде 
наведен да заклучи дека повеќе не сте заинтересирани да ја продолжите постапката по Вашата 
жалба и да ја избрише жалбата од листата на предмети (член 37 § 1 (a) од Конвенцијата). 

Во однос на барањето за правичен надоместок, би сакале посебно да Ви обратиме внимание 
на правилото 60: доколку барањата за правичен надоместок не се изразени во бројки 
(квантифицирани) и доколку истите не се достават во определениот временски рок заедно со 
бараните дополнителни документи, Судот може да не досуди правичен надоместок или да 
отфрли дел од барањето за надоместок. Ова важи дури иако во поранешна фаза од постапката 
жалителот посочил дека бара правичен надоместок. 

Во секој случај, правичен надоместок може да се досуди само во обем што Судот ќе го оцени 
за неопходен. Судот може да досуди правичен надоместок на следните три основи: (1) 
материјална штета, односно загуби што биле директна последица или произлегле од 
наводната повреда на Конвенцијата, (2) нематеријална штета, односно страдањата и стресот 
што биле предизвикани од повредата на Конвенцијата и 3) трошоци кои настанале со цел да се 
спречи или исправи наводната повреда на Конвенцијата во рамките на домашниот правен 
систем или во постапката пред Судот. Овие трошоци треба да бидат специфицирани и ќе бидат 
досудени само доколку Судот оцени дека истите се разумни и биле навистина и неопходно 
сторени. Вашето барање треба да биде проследено со сите неопходни дополнителни 
документи, како на пример сметки и фактури. Потоа, Владата ќе биде поканета да го 
коментира барањето за правичен надоместок, и ако тоа е потребно, да достави дополнителни 
опсервации во однос на жалбата. Заради полесна обработка на документите доставени при 
размената на опсервациите и барањето за правичен надоместок, Ве молиме коресподенцијата 
и документите што ќе ги испратите до Судот да ги доставувате на А4 формат и да не ги 
захевтувате, залепувате со самолеплива лента, или на друг начин да ги сврзувате истите. Сите 
 
 



страници треба да бидат нумерирани по точен редослед. Воедно, би сакале да Ве потсетиме 
дека.со оглед на тоа што документите нема да Ви бидат вратени, во Ваш интерес е да 
испратите само копии, а не и оригиналните документи. 

3.  Опсервации доставени со задоцнување или без претходно барање од Судот 

Опсервациите доставени по истекот на роковите одредени од Судот, во оние случаи кога не 
било побарано нивно продолжување пред истекот на определениот рок, во принцип нема да 
бидат вклучени во предметот и нема да бидат земени предвид од Судот (правило 38 § 1). 
Сепак, Вие на Ваша сопствена иницијатива треба да го информирате Судот за поважните 
настани во врска со Вашиот предмет, и да ги доставите сите дополнителни релевантни одлуки 
на домашните органи. 

4.  Употреба на јазиците 

Согласно правилото 34 § 3, во оваа фаза од постапката целата комуникација на жалителите или 
нивните застапници треба по правило да биде на еден од службените јазици на Судот, 
англиски или француски. Сепак, Судот може да одобри континуирана употреба на службениот 
јазик на Високата договорна страна. 

5.  Интервенција на друга договорна страна 

Доколку сте државјанин на некоја друга Договорна страна, освен на државата засегната со 
Вашиот предмет, Владата на таа држава ќе биде поканета да учествува во постапката (види 
член 36 § 1 и правило 44). Вие ќе бидете информирани за одговорот на таа Влада. 


