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Sūdzības veidlapa
Svarīga informācija par sūdzības veidlapu 
Šī sūdzības veidlapa ir oficiāls dokuments, kas var ietekmēt Jūsu tiesības un pienākumus. Lūdzam aizpildīt to atbilstoši norādījumiem, kas iekļauti dokumentā „Kā aizpildīt sūdzības veidlapu”. Pārliecinieties, ka ir aizpildītas visas tās sūdzības veidlapas sadaļas, kas attiecas uz Jūsu situāciju, un pievienojiet visu to dokumentu kopijas, kas saistītas ar Jūsu sūdzību.
Uzmanību! Ja Jūs nebūsiet sniedzis visu nepieciešamo ar Jūsu sūdzību saistīto informāciju (skatīt Tiesas nolikuma 47. pantu), Jūsu sūdzība netiks pieņemta. Lūdzam jo īpaši ņemt vērā, ka atbilstoši Tiesas nolikuma 47. panta 2. punkta a) apakšpunktam kodolīgs izklāsts par faktiskajiem apstākļiem, pārkāpumiem un lietas pieņemamības kritēriju izpildi NOTEIKTI IR jāatspoguļo tam paredzētajās sūdzības veidlapas daļās. Ar pilnībā aizpildītas sūdzības veidlapas palīdzību Tiesai būtu jāspēj konstatēt sūdzības būtību un tvērumu, neizmantojot nevienu citu dokumentu.
Lūdzam ņemt vērā, ka sūdzības veidlapu izdosies veiksmīgi aizpildīt, tikai izmantojot programmu Adobe Reader 9 vai šīs programmas jaunāku versiju (programmu iespējams lejupielādēt internetā: www.adobe.com). Lūdzam vispirms saglabāt veidlapu savā datorā un tad to aizpildīt, izmantojot Adobe Reader programmu, izdrukāt un nosūtīt Tiesai.
Uzlīmes
Ja Eiropas Cilvēktiesību tiesa Jums jau ir nosūtījusi svītrkodu uzlīmes, lūdzam ielīmēt vienu uzlīmi šeit:
Reģistrācijas numurs 
Ja attiecībā uz šīm sūdzībām Tiesa jau ir piešķīrusi reģistrācijas numuru, lūdzam to norādīt šeit:
A. Sūdzības iesniedzējs 
A. The applicant
A.1. Fiziska persona
A.1. The applicant individual
Šī sadaļa attiecas tikai uz tiem gadījumiem, kad sūdzības iesniedzējs ir fiziska persona. Ja sūdzības iesniedzējs ir juridiska persona, tad aizpildāma A.2. sadaļa. 
1. Uzvārds
2. Vārds
5. Pilsonība
6. Adrese
7. Tālruņa numurs (ar valsts kodu)
8. E-pasts (ja tāds ir)
piem., 31/12/1960 
3. Dzimšanas datums
D        D        M       M        G        G         G        G
9. Dzimums: 
           vīrietis
 sieviete
4. Dzimšanas vieta
A.2. Juridiska persona
A.2. The applicant organisation
Šī sadaļa ir jāaizpilda tikai tad, ja sūdzības iesniedzējs ir komercsabiedrība, organizācija, biedrība vai cita veida juridiska persona. Šādā gadījumā lūdzam aizpildīt arī D.1. sadaļu.
10. Nosaukums
11. Reģistrācijas numurs (ja tāds ir)
14. Reģistrētā adrese
15. Tālruņa numurs (ar valsts kodu)
16. E-pasts
12. Reģistrācijas datums (ja tāds ir)
piem., 27/09/2012 
D        D        M       M        G        G         G        G
13. Darbības joma
B. Valsts vai valstis, pret kurām ir vērsta sūdzība
B. State(s) against which the application is directed
17. Atzīmējiet to valsti vai valstis, pret kurām ir vērsta sūdzība.
ALB - Albānija 
AND - Andora 
ARM - Armēnija
AUT - Austrija
AZE - Azerbaidžāna
BEL - Beļģija
BGR - Bulgārija
BIH - Bosnija un Hercegovina
CHE - Šveice
CYP - Kipra
CZE - Čehijas Republika
DEU - Vācija
DNK - Dānija
ESP - Spānija
EST - Igaunija
FIN - Somija
FRA - Francija
GBR - Apvienotā Karaliste
GEO - Gruzija
GRC - Grieķija
HRV - Horvātija
HUN - Ungārija
IRL - Īrija
ISL - Islande
ITA - Itālija
LIE - Lihtenšteina
LTU - Lietuva 
LUX - Luksemburga
LVA - Latvija
MCO - Monako
MDA - Moldovas Republika
MKD - Ziemeļmaķedonija
MLT - Malta
MNE - Melnkalne
NLD - Nīderlande
NOR - Norvēģija
POL - Polija
PRT - Portugāle
ROU - Rumānija
RUS - Krievijas Federācija*
SMR - Sanmarīno
SRB - Serbija
SVK - Slovākijas Republika
SVN - Slovēnija
SWE - Zviedrija 
TUR - Turcija
UKR - Ukraina
* Krievijas Federācija pārtrauca būt Eiropas Cilvēktiesību konvencijas dalībvalsts 2022. gada 16. septembrī.
C. Fiziskas personas pārstāvis/pārstāvji
C. Representative of the individual applicant
Ja sūdzības iesniedzējs ir fiziska persona, tad šajā tiesvedības stadijā nav nepieciešams, lai to pārstāvētu advokāts. Ja sūdzības iesniedzējs nav pārstāvēts, pārejiet uz E. sadaļu. Ja fiziskas personas vārdā sūdzību iesniedz persona bez advokāta kvalifikācijas (piem., radinieks, paziņa, aizbildnis vai aizgādnis), tad tai ir jāaizpilda C.1. sadaļa; ja to iesniedz advokāts, tad tas aizpilda C.2. sadaļu. Abos gadījumos ir jāaizpilda C.3. sadaļa.
C.1. Persona bez advokāta kvalifikācijas 
C.2. Non-lawyer
18. Statuss/saistība/oficiālā funkcija
19. Uzvārds
20. Vārds
21. Pilsonība
22. Adrese
23. Tālruņa numurs (ar valsts kodu)
24. Faksa numurs
25. E-pasts 
C.2. Advokāts 
C.2. Lawyer
26. Uzvārds
27. Vārds
28. Pilsonība
29. Adrese
30. Tālruņa numurs (ar valsts kodu)
31. Faksa numurs
32. E-pasts 
C.3. Pilnvara
D.3. Authority
Sūdzības iesniedzējam ir jāparakstās 33.lauciņā, lai pilnvarotu pārstāvi rīkoties savā vārdā; izraudzītajam pārstāvim ir jāparakstās 35.lauciņā, lai paustu savu piekrišanu īstenot pārstāvību.
Es pilnvaroju iepriekš norādīto personu pārstāvēt mani Eiropas Cilvēktiesību tiesā tiesvedībā, kas saistīta ar manu sūdzību, kura ir iesniegta saskaņā ar Konvencijas 34. pantu.
33. Sūdzības iesniedzēja (fiziskas personas) paraksts
34. Datums
piem., 27/09/2015
D        D        M       M        G        G         G        G
Es piekrītu pārstāvēt sūdzības iesniedzēju Eiropas Cilvēktiesību tiesā tiesvedībā attiecībā uz sūdzību, kura ir iesniegta saskaņā ar Konvencijas 34. pantu.
35. Pārstāvja paraksts
36. Datums
piem., 27/09/2015
D        D        M       M        G        G         G        G
Elektroniskā saziņa starp Tiesu un sūdzības iesniedzēja pārstāvi
37. E-pasts eComms konta izveidei (ja pārstāvis jau izmanto eComms, lūdzu norādīt eComms konta e-pasta adresi)
Aizpildot šo sadaļu, Jūs piekrītat eComms sistēmas izmantošanai.
D. Juridiskas personas pārstāvis/pārstāvji
D. Representative(s) fo the applicant organisation
Ja sūdzības iesniedzējs ir juridiska persona, to Tiesā pārstāv persona, kurai ir tiesības rīkoties tās vārdā un interesēs (piem., atbilstīgi pilnvarots vadītājs vai amatpersona). Informācija par pārstāvi ir jānorāda D.1. sadaļā.
Ja pārstāvis uzdod advokātam īstenot pārstāvību juridiskas personas vārdā, tad ir jāaizpilda arī D.2. un D.3. sadaļa.
D.1. Juridiskas personas amatpersona
D.1. Organisation official
38. Statuss/saistība/oficiālā funkcija (pievienojiet apliecinājumu)
39. Uzvārds
40. Vārds
41. Pilsonība
42. Adrese
43. Tālruņa numurs (ar valsts kodu)
44. Faksa numurs
45. E-pasts 
D.2. Advokāts 
D.2. Lawyer
46. Uzvārds
47. Vārds
48. Pilsonība
49. Adrese
50. Tālruņa numurs (ar valsts kodu)
51. Faksa numurs
52. E-pasts 
D.3. Pilnvara 
D.3. Authority
Juridiskas personas pārstāvim ir jāparakstās 53.lauciņā, lai pilnvarotu advokātu rīkoties savā vārdā; advokātam ir jāparakstās 55.lauciņā, lai paustu savu piekrišanu īstenot pārstāvību.
Es pilnvaroju D.2. sadaļā norādīto personu pārstāvēt juridisko personu Eiropas Cilvēktiesību tiesā tiesvedībā, kas saistīta ar sūdzību, kura iesniegta saskaņā ar Konvencijas 34. pantu.
53. Sūdzības iesniedzēja (juridiskas personas) amatpersonas paraksts
54. Datums
piem., 27/09/2015
D        D        M       M        G        G         G        G
Es piekrītu pārstāvēt juridisko personu Eiropas Cilvēktiesību tiesā tiesvedībā, kas saistīta ar Konvencijas 34. panta kārtībā iesniegto sūdzību.
55. Advokāta paraksts
56. Datums
piem., 27/09/2015
D        D        M       M        G        G         G        G
Elektroniskā saziņa starp Tiesu un sūdzības iesniedzēja pārstāvi
57.  E-pasts eComms konta izveidei (ja pārstāvis jau izmanto eComms, lūdzu norādīt eComms konta e-pasta adresi)
Aizpildot šo sadaļu, Jūs piekrītat eComms sistēmas izmantošanai.
.\images\Lines_v_2\34_Lines_34.png
Sūdzības būtība
Subject matter of the application
Visai informācijai par lietas faktiskajiem apstākļiem, sūdzībām, kā arī iekšējo tiesību aizsardzības līdzekļu izsmelšanu un četru mēnešu termiņa ievērošanu atbilstoši Konvencijas 35. panta 1. punkta prasībām ir jābūt norādītai sūdzības veidlapas E, F un G sadaļās. Nav pieņemams atstāt šīs sadaļas neaizpildītas vai atsaukties uz pievienotām lapām. Skat. Tiesas nolikuma 47. panta 2. punktu un norādījumus, kas iekļauti dokumentā „Kā aizpildīt sūdzības veidlapu”. 
E. Lietas faktisko apstākļu izklāsts
E. Statement of the facts
 58.
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Lietas faktisko apstākļu izklāsts (turpinājums)
Statement of the facts (continued)
 59.
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Lietas faktisko apstākļu izklāsts (turpinājums)
 60.
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F. Pamatojums tam, kādēļ, pēc sūdzības iesniedzēja domām, pārkāpta Konvencija un/vai tās protokoli 
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments
 61. Pārkāptais pants
Pamatojums
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Pamatojums tam, kādēļ, pēc sūdzības iesniedzēja domām, pārkāpta Konvencija un/vai tās protokoli (turpinājums)
f. Statement of alleged violation(s) of the Convention and/or Protocols and relevant arguments (continuted)
 62. Pārkāptais pants
Pamatojums
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G. Atbilstība Konvencijas 35. panta 1. punktā noteiktajiem lietu pieņemamības kritērijiem
G. Compliance with admisibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention
Lūdzam nodrošināt, ka attiecībā uz katru Jūsu sūdzību Jūs esat izsmēlis iekšējos tiesību aizsardzības līdzekļus valstī, pret kuru ir vērsta sūdzība. Tāpat lūdzam norādīt galīgā iekšējā nolēmuma pieņemšanas un saņemšanas datumu, lai apliecinātu, ka Jūs esat ievērojis četru mēnešu termiņu.
 63. Sūdzība
Informācija par iekšējo tiesību aizsardzības līdzekļu izsmelšanu un galīgā nolēmuma datums
64. Vai ir kāda pārsūdzības instance vai cita iekšējā tiesību aizsardzības iestāde, kurā Jūs neesat vērsies?
64. Is or was there an appeal or remedy available to you which you have not used?
Jā
Nē
65. Ja Jūs atbildējāt apstiprinoši, lūdzam norādīt, kurā pārsūdzības instancē vai citā iekšējā tiesību aizsardzības iestādē Jūs neesat vērsies, un paskaidrojiet iemeslu
H. Informācija par sūdzību izskatīšanu starptautiskās institūcijās
H. Information concerning other international proceedings (if any)
66. Vai par kādu no šīs sūdzības veidlapā minētājām sūdzībām Jūs esat vērsies citā starptautiskā institūcijā, kas var izskatīt strīdus vai izmeklēt sūdzībā norādītos apstākļus?
66. Have you raised any of these complaints in another procedure of international investigation or settlement?
Jā
Nē
67. Ja Jūs atbildējāt apstiprinoši, lūdzam sniedziet kodolīgu starptautiskās procedūras aprakstu – norādiet starptautiskās institūcijas nosaukumu, iesniegtās sūdzības būtību, kā arī pieņemtā lēmuma datumu un saturu
68. Vai Jūs (sūdzības iesniedzējs) esat vērsies šajā Tiesā jau iepriekš?
68. Do you (the applicant) currently have, or have you previously had, any other applications before  the Court?
Jā
Nē
69. Ja Jūs atbildējāt apstiprinoši, lūdzam norādīt atbilstošos lietu numurus
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I. Pievienoto dokumentu saraksts
I. List of accompanying documents
Jums ir jāpievieno pilnīgas un salasāmas visu Jūsu norādīto dokumentu kopijas. Dokumenti Jums atpakaļ nosūtīti netiks, tādēļ Jūsu interesēs ir iesniegt dokumentu kopijas, nevis oriģinālus. NOTEIKTI:
- sakārtojiet dokumentus hronoloģiski un atbilstoši katram procesam, uz ko attiecas Jūsu sūdzība, - secīgi sanumurējiet lapas, un - neskavojiet un neiešujiet dokumentus, kā arī nesastipriniet tos ar līmlenti.
70. Uzskaitiet dokumentus hronoloģiskā secībā, sniedzot īsu to aprakstu. Norādiet katram dokumentam lappuses numuru, kurā to var sameklēt
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. lpp. 
Citi komentāri
Any other comments
Vai Jums ir kādi citi komentāri par Jūsu sūdzību?
71. Komentāri
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Apliecinājums un paraksts 
Declaration and signature
Pēc savas labākās sirdsapziņas un pārliecības apliecinu, ka šajā sūdzības veidlapā sniegtā informācija ir patiesa. 
72. Datums
piem., 27/09/2015
D        D        M       M        G        G         G        G
Sūdzības iesniedzējam(jiem) vai sūdzības iesniedzēja pārstāvim(jiem) ir jāparakstās šajā lauciņā.
73.          Sūdzības iesniedzēja(u)         Pārstāvja(u) paraksts(i) - vajadzīgo atzīmēt
Sarakstes veicējs
Confirmation of correspondent
Gadījumā, ja ir vairāk kā viens sūdzības iesniedzējs vai ja ir vairāk kā viens pārstāvis, lūdzam norādīt tās vienas personas vārdu un adresi, ar kuru Tiesa veiks saraksti. Ja sūdzības iesniedzējam ir pārstāvis, Tiesa veiks saraksti tikai ar pārstāvi (advokātu vai personu bez advokāta kvalifikācijas).
74.         Sūdzības iesniedzēja        Pārstāvja vārds un adrese - vajadzīgo atzīmēt
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Aizpildīta un parakstīta sūdzības veidlapa ir jānosūta pa pastu uz šādu adresi:
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