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TE SOOVITE ESITADA KOHTULE AVALDUST

Avalduse vorm on saadaval Kohtu internetileheküljel. Laadige see alla 
ja täitke eranditult kõik avalduse vormi osad ning saatke see Kohtusse 
koos koopiatega kõikidest asjakohastest dokumentidest – mitte 
originaalidega, sest neid Teile menetluse lõppedes ei tagastata. 

Ärge pöörduge Kohtu poole avalduse vormi saamiseks paberil; ise välja 
trükkides säästate aega ja võite olla kindlad, et avaldus jõuab Kohtusse 
õigeaegselt (tutvuge praktiliste juhistega menetluse alustamise kohta 
ning juhistega, kuidas täita avalduse vormi. Juhised on kättesaadavad 
Kohtu internetileheküljel).  

Kui Teie avaldus ei ole nõuetekohane, on oht, et Kohus ei vaata 
seda läbi. Seetõttu on väga oluline, et Te täidaksite avalduse vormi 
kõik osad hoolikalt. Kui avalduse vormi iga osa ei ole nõuetekohaselt 
täidetud või või on puudu oluline teave või puuduvad vajalikud 
dokumentide koopiad, võib Kohus keelduda avalduse registreerimisest 
seda läbi vaatamata. 

Dokumendi koostas Kohtu avalike suhete osakond.  See ei ole Kohtule siduv. 
Dokumendi eesmärk on anda Kohtu töö kohta üldinformatsiooni. 

Täpsema informatsiooni saamiseks tutvuge teiste kantselei poolt välja 
antud dokumentidega, eriti kohtureeglitega, mis on saadaval Kohtu 
internetileheküljel (www.echr.coe.int). 

Enamik Kohtule esitatud avaldustest tunnistatakse 
vastuvõetamatuks, mis tähendab, et Kohus lükkab need 
sisu uurimata tagasi, sest avaldus ei vasta vastuvõetavuse 
kriteeriumitele. Otsused vastuvõetavuse kohta on lõplikud 
ega kuulu edasikaebamisele.

Kui Te ei taha, et Kohus Teie avalduse tagasi lükkaks, on 
oluline, et Te peaksite kinni vastuvõetavuse kriteeriumitest. 
Enne avalduse esitamist tutvuge Kohtu internetileheküljega, 
eriti vastuvõetavuse kriteeriumite praktilise käsiraamatuga 
(Admissibility Guide). 
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Ärge helistage Kohtusse, et kontrollida kirja saabumist. Kohus võtab 
Teiega ühendust, kui ta vajab lisainformatsiooni.

Kohtu postikeskus sorteerib kirjad ja saadab Teie avalduse 
õigusosakonda, kelle ülesanne on sellega tegeleda. See tähendab 
osakonda, kes tegeleb vastava riigi vastu esitatud avaldustega. Näiteks 
Saksamaa vastu esitatud avaldused saadetakse õigusosakonda, kes 
tegeleb Saksamaa asjadega, sest selle osakonna töötajad valdavad 
saksa keelt ja tunnevad selle riigi õigussüsteemi.

Teie asjale antakse toimiku number ja sellega tegeleb jurist. See ei 
tähenda, et Kohus on Teie avalduse vastuvõetavaks tunnistatud, vaid 
seda, et see on registreeritud. Kui Kohus võtab Teiega ühendust, 
tuleb Teil antud tähtaja jooksul vastata, vastasel juhul võib Kohus 
Teie avalduse tagasi lükata või hävitada. 

Kohtumenetlus on kirjalik. Kogu informatsioon, mida soovite Kohtule 
teatavaks teha, peab olema esitatud kirjalikult.  

Kogu menetluse jooksul, isegi kui see tundub olevat pikk, peate 
ootama kuni Kohus Teiega ise ühendust võtab. Kuna Kohus saab igal 
aastal väga palju avaldusi (üle 50 000) ja veel suurem arv avaldusi on 
juba ootel, ei saa Kohus vastata kõigile kirjadele ja dokumentidele või 
öelda, millal Teie asi arutlusele tuleb.

Kohtumenetlus on kirjalik. Kogu informatsioon, mida soovite Kohtule 
teatavaks teha peab olema esitatud kirjalikult.

Te võite Kohtu poole pöörduda ühes Euroopa Nõukogu ametlikest 
keeltest – inglise või prantsuse keeles – või ükskõik millise Euroopa 
Nõukogu liikmesriigi riigikeeles. 

Teil ei pea menetluse alustamiseks olema advokaati. Kui Te siiski soovite 
advokaati kasutada, siis tuleb Teil esitada korrektselt allkirjastatud 
volikiri, millega Te volitate advokaati end Kohtus esindama.

Kui Te olete kõik avalduse vormi lahtrid täitnud, saatke see koos 
dokumentide koopiatega alljärgnevale aadressile:

The Registrar 
European Court of Human Rights 

Council of Europe 
67075 Strasbourg cedex 

France

Avaldus on soovitatav saata tähitud kirjana. Avaldus tuleb saata 4 kuu 
jooksul alates riigisisese kohtu lõplikust lahendist. Kohus võtab seejuures 
arvesse avalduse postitamise kuupäeva. Pange tähele, et avaldusi saab 
esitatada ainult posti teel.

Igal juhul on soovitatav saata oma avaldus nii kiiresti kui võimalik pärast 
seda, kui menetlus on riigisisesel tasandil  jõustunud kohtuotsusega 
lõppenud.

TE OLETE NÜÜD AVALDUSE KOHTULE 
POSTI PANNUD

Teie avaldus jõuab Kohtu postikeskusesse, kuhu saabub iga päev 
1500 kirja. Kuna Kohus saab nii palju kirju, ei jõua ta kohe Teie kirja 
kättesaamist kinnitada. 
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 ¨ Teadmiseks – ühtegi avaldust ei saadeta kunagi 17-liikmelisele 
suurkojale arutamiseks otse, vaid seda võib teha koda, 
andes pädevuse üle suurkojale hilisemas staadiumis. Pädevuse 
üleandmine on võimalik asjades, mis tõstatavad tõsise 
Konventsiooni tõlgendamise küsimuse või kui on oht, et otsus 
läheb vastuollu mõne varasema kohtuotsusega. Asi võidakse saata 
suurkojale ka ühe poole palvel 3 kuu jooksul pärast koja otsust, 
kuid Kohus aktsepteerib selliseid palveid ainult erandjuhtudel.  

2. Kui Kaua menetlus Kestab?
Ei ole võimalik öelda, kui kaua asja menetlus keskmiselt kestab. See 
oleneb asjast, kohtu koosseisust, kellele asi määratakse, kui kiiresti 
saadavad pooled Kohtule vajaliku informatsiooni ja paljudest teistest 
asjaoludest. Kohus tegeleb asjadega teatud järjekorras, võttes 
arvesse tõstatatud küsimuste tähtsust ja kiireloomulisust. See 
tähendab, näiteks, et kõige olulisemate asjadega või nende asjadega, 
kus on laiahaardeline probleem, tegeletakse eelisjärjekorras. Seega 
võidakse tegeleda ajaliselt hiljem esitatud asjaga tegelikult enne kui 
näiteks Teie asjaga, mis oli Kohtus ootel juba varem.

3. Kohtuistungid

Kohus korraldab suuliseid kohtuistungeid vähestes koja ja suurkoja 
asjades (umbes 30 igal aastal). Kui Teie asjas otsustatakse korraldada 
suuline kohtuistung, siis Teid informeeritakse sellest eraldi. Kõiki 
suulisi kohtuistungeid lindistatakse ja neid saab vaadata Kohtu 
internetileheküljelt.

TEIE AVALDUSE MENETLEMINE

1. Kohtu Koosseisud

Niipea kui Kohus on saanud kogu informatsiooni, mis tal asja arutamiseks 
vaja on, määratakse Teie asjas kohtukoosseis, mis võib olla, olenevalt 
asjast, kas üksikkohtunik, komitee või koda.

 ¨ Kui Teie asi on selgelt vastuvõetamatu, sest ta ei vasta kõigile 
vastuvõetavuse kriteeriumitele, tegeleb sellega üksikkohtunik. 
Selle kohtuniku otsus vastuvõetamatuse kohta on lõplik.  Teid 
informeeritakse sellest kirja teel. Seda otsust ei ole võimalik 
vaidlustada ega saada selle kohta lisainformatsiooni. Kohus 
loeb asja lõpetatuks ja hiljem toimik hävitatakse.

 ¨ Kui Teie asi loetakse korduvaks kaebuseks, mille sarnaseid on 
Kohus juba korduvalt lahendanud, tegeleb sellega kolmest 
kohtunikust koosnev komitee. Sel juhul saadetakse Teile 
vastavasisuline menetlust selgitav kiri. Jällegi, Kohus võtab 
Teiega vajadusel ise ühendust.

 ¨ Kui Teie asja ei loeta korduvaks kaebuseks, siis uurib seda 
seitsmest kohtunikust koosnev koda. Ka koda võib tunnistada 
asja vastuvõetamatuks ja kui ta seda teeb, siis selline otsus on 
lõplik. Kui ta aga otsustab tunnistada asja vastuvõetavaks, siis teeb 
ta ka sisulise otsuse. Enne otsuse tegemist antakse avaldusest 
teada ka vastustavale Valitsusele ja võimaldatakse neil esitada 
vaieldavate asjaolude kohta vastulaused. Need vastulaused 
saadetakse seejärel Teile ja antakse võimalus neile vastata. Kuigi 
menetluse alustamisel ei pea Teid esindama advokaat, siis palub 
Kohus Teil nüüd advokaat määrata. Ka nüüd teatab sellest Kohus 
Teile ise.  
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2. tehaKse sisuline otsus

Kui Teie avaldust ei tunnistatud vastuvõetamatuks, võib kohus pärast 
asja läbivaatamist leida, et Konventsiooni ei ole rikutud või vastupidi, 
et Teie õigusi on rikutud. Kui rikkumine leitakse, võidakse määrata 
kompensatsioon. Pange tähele, et mitte mingil juhul ei tühista Kohus 
riigisisest kohtuotsust. 

Kui sisulise otsuse teeb komitee, siis on see lõplik ja seda ei ole võimalik 
edasi kaevata. Koja otsused jõustuvad kolme kuu möödudes pärast 
nende teatavaks tegemist. Selle kolme kuu jooksul saate Teie või 
vastustav Valitsus taotleda asja uut arutamist suurkojas. Pidage meeles, 
et Kohus rahuldab sellised taotlused vaid erakorralistel asjaoludel. 
Suurkoja otsused on lõplikud ega kuulu edasi kaebamisele.

Kui Kohtu otsus Konventsiooni rikkumise kohta jõustub, saadab 
Kohus asja edasi Euroopa Nõukogu Ministrite Komiteele, mis teostab 
järelevalvet kohtuotsuste täitmise üle. Sellega lõpeb menetlus Kohtus.

MENETLUSE LÕPP

Kohus saab menetluse lõpetada mitmel viisil.

1. avaldus lüKataKse tagasi

 ¨ toimiK hävitataKse

Juhul kui Te menetluse algstaadiumis Kohtu järelpärimistele 
ei vasta või Te ei tee seda antud tähtaja jooksul, võib Kohus 
sellest järeldada, et Te ei soovi asja edasist menetlemist ja 
otsustab asja lõpetada. Teie toimik hävitatakse ning Teil ei 
ole õigust seda otsust edasi kaevata.

 ¨ asi KustutataKse Kohtuasjade nimistust

Menetluse hilisemas staadiumis, kui Teie asjas  on määratud 
kohtukoosseis, võib Kohus asja kohtuasjade nimistust välja 
arvata, kui Te ei vasta Kohtu järelepärimistele antud tähtaja 
jooksul, sest Kohus võib järeldada, et Te ei kavatse jääda 
oma kaebuse juurde. Kohtuasjade nimistust võib avalduse 
välja arvata ka pärast sõbralikku kokkulepet või ühepoolset 
deklaratsiooni.

On väga oluline, et Te vastaksite Kohtule viivitamata. 
Ainult siis võib kindel olla, et Te soovite jääda oma 
kaebuse juurde ja Kohus ei arva Teie asja kohtunimistust 
välja ega lõpeta menetlust.  

 ¨ Kaebus tunnistataKse vastuvõetamatuKs

Juhul, kui Te ei täida kõiki vastuvõetavuse kriteeriume, 
tunnistatakse Teie avaldus vastuvõetamatuks ning see 
otsus on lõplik.

Lõpetuseks, avalduse esitamisel on oluline pidada kinni 
vastuvõetavuse kriteeriumitest. Kui Te seda ei tee, peab Kohus 
Teie avalduse tagasi lükkama kaebuseid lähemalt uurimata.

Lisaks on otsus pärast avalduse vastuvõetamatuks tunnistamist 
lõplik ja seda asja ei ole võimalik taasavada ega esitada uut 
avaldust samade kaebustega. 
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 �  anonüümsus  

Kohtumenetlusega seotud dokumendid on avalikud. Kui Te 
soovite jääda anonüümseks, peate seda mainima avalduse vormil 
ja põhjendama, miks Te ei ole nõus oma isiku avaldamisega.

 � sõbraliK KoKKulepe

Kui Kohus leiab, et Teie avaldus on vastuvõetav, püüab Ta leida 
kokkuleppe – sõbraliku lahenduse – Teie ja vastustava Valitsuse 
vahel. Kui see osutub võimatuks, lahendab Kohus kaebuse 
sisuliselt. 

 � ühepoolne deKlaratsioon 

Kui Te põhjendamatult keeldute sõbralikust lahendusest, võib 
Kohus otsustada Teie asja nimistust kustutada Valitsuse ühepoolse 
deklaratsiooni alusel, millega tunnistatakse Konventsiooni 
rikkumist ja võetakse kohustus Teile see mõistlikult heastada.  

 � esialgne õigusKaitse

Te võite taotleda esialgset õiguskaitset, kuid ainult siis, kui Te 
olete vahetult ohus või ähvardab Teid tõsine tervisekahjustus 
– näiteks kui Teid tahetakse välja saata riiki, kus on oht, et Teid 
võidakse piinata.

 � Kui ma pöördun Kohtusse, Kas see tähendab, et ma ei 
pea täitma riigisiseselt tehtud lõpliKKu otsust?

Ei, Kohtusse pöördumine ei peata riigisisese kohtu otsuse täitmist. 
Te peate kinni pidama riigisise kohtu lõplikust otsusest isegi siis, 
kui Te esitate avalduse Strasbourgi kohtule.

 � Kas Kohus aitab mul leida advoKaati?

Ei, Kohus ei saa Teid aidata advokaadi leidmisel. Võtke ühendust 
näiteks kohaliku advokatuuriga ja paluge neilt oma liikmete 
nimekirja.

 � Kas Kohus saab aidata mind avalduse täitmisel?

Ei, Kohus ei saa Teid aidata avalduse vormi täitmisel. Kohus 
peab jääma kõikides oma menetlustes neutraalseks. Kohus saab 
vaid viidata avalduse vormi materjalidele, mis on kättesaadavad 
internetis ja mis sisaldavad kõiki dokumente ja informatsiooni, 
mida vajate avalduse esitamiseks.

 � Kas on olemas õigusabi süsteem?

Jah, kuid õigusabi ei saa taotleda kohe menetluse alguses, vaid 
alles siis, kui asi edastatakse Valitsusele vastulausete esitamiseks. 
Pidage meeles, et õigusabi ei anta automaatselt kõigile, kes seda 
küsivad.  

 � Kas ma saan selgitada oma asja või aidata Kaasa 
menetluse Kiirendamisele, Kui ma lähen isiKliKult 
Kohtusse?

Kindlasti mitte. Kohtumenetlus on kirjalik ja Kohtusse isiklikult 
kohale minekul ei ole mõtet. Sellega raiskate oma aega.

KORDUMA KIPPUVAD 
KÜSIMUSED

KASULIK TEADA
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 � Kas Kohus saab anda mulle õigusnõu?

Kohtu ülesanne ei ole anda õigusnõu selle kohta, milliseid 
formaalseid nõudeid peate oma riigis täitma või milliseid 
menetluslikke samme  astuma. Kõiki üksikasju Strasbourgi Kohtu 
menetluse kohta selgitatakse Kohtu internetilehel olevates 
informatiivsetes dokumentides. Kohus ei saa öelda, millised on 
Teie avalduse eduvõimalused. Te peate lihtsalt ära ootama, millal 
tehakse vastav otsus Teie kaebuse vastuvõetavuse või sisu kohta.

 � Kas Kohus saab teha midagi riigis, mille vastu ma 
avalduse esitan?

Ei. Kohus ei rakenda mingeid meetmeid ametivõimude vastu, kelle 
vastu Te kaebuse esitate. Siiski, väga harvadel juhtudel võib Kohus 
paluda riigisisestel ametivõimudel võtta tarvitusele meetmed või 
hoiduda teatud toimingutest kuni Kohus asja uurib (eelkõige 
puudutab see asju, mil kaebaja seisab silmitsi tõsise ohuga oma 
elule või tervisele). 

 � Kas Kohus on lahendanud minu asjaga sarnaseid asju?

Kohtuotsused avaldatakse internetileheküljel. Te võite sealt otsida 
kõikide kohtuotsuste seast, mida Kohus on teinud, oma asjaga 
sarnaseid asju.

 � Kui mu asi tunnistataKse vastuvõetamatuKs, Kas ma saan 
selle vaidlustada?

Vastuvõetamatuse kohta tehtud otsused on lõplikud ja neid ei saa 
vaidlustada. Seetõttu on väga oluline, et kaebajad veenduvad enne 
Kohtusse pöördumist, et kõikidest vastuvõetavuse kriteeriumitest 
on kinni peetud. 

 � Kuidas ma saan informatsiooni oma asja Kohta?

Kohus ei saa vastata kõikidele järelpärimistele, mis ta saab oma 
menetluses olevate asjade kohta. Kuna menetlus on kirjalik, 
võtab Kohus Teiega ise ühendust, kui ta vajab lisainformatsiooni. 
Kohus võib Teiega ühendust võtta  erinevates menetlusetappides. 
Lisainformatsiooni võite leida ka internetileheküljelt (vastulausete 
küsimise kohta, küsimuste esitamise kohta pooltele, vastuvõetavuse 
osas tehtud otsuste kohta jne).
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