
 

 

 

 

Vai tiesa varēs izskatīt Jūsu sūdzības būtību ? 

Jūsu informācijai vēlamies norādīt, ka vairāk nekā 90% no Tiesā 
iesniegtajām sūdzībām tiek atzītas par nepieņemamām. Tas nozīmē, 
ka Tiesa tās noraida, neizskatot sūdzību pēc būtības. Lai aiztaupītu 
Jums laiku, naudu un iespējamo sarūgtinājumu, šī dokumenta mērķis ir 
palīdzēt Jums noskaidrot, vai Tiesa varēs izskatīt Jūsu sūdzības būtību. 
Pirms sūdzības veidlapas aizpildīšanas (skat. dokumentu paketi), lūdzu 
atbildiet uz zemāk minētajiem jautājumiem, atzīmējot attiecīgo lauciņu 
(„jā” vai „nē”). Sāciet, lūdzu, ar I sadaļas jautājumiem. 

Negatīva atbilde uz kaut vienu jautājumu I sadaļas ietvaros liecina par 
to, ka Tiesa, iespējams, nevarēs izskatīt Jūsu sūdzības būtību.  

Lūdzu aizpildiet arī attiecīgos II sadaļas jautājumus, kas varētu  būt tieši 
attiecināmi uz Jūsu konkrēto sūdzību. II sadaļā ir minēti tikai tie 
Konvencijas panti, uz kuriem bieži tiek balstītas Tiesā iesniegtās 
sūdzības. Gadījumā, ja II sadaļas jautājumi tieši neattiecas uz Jūsu 
sūdzības būtību, Jums nav uz tiem jāsniedz atbildes. 

Negatīva atbilde arī uz kādu no II sadaļas jautājumiem liecina par to, ka 
Tiesa, iespējams, nevarēs izskatīt Jūsu sūdzības būtību. 

Pēc tam, kad Jūs būsiet atbildējis uz visiem jautājumiem un 
pārliecinājies par to, ka Tiesa var izskatīt Jūsu sūdzības būtību, un pēc 
tam, kad būsiet pieņēmis lēmumu iesniegt sūdzību, aizpildiet, lūdzu, 
sūdzības veidlapu, pievienojiet tai šo dokumentu ar Jūsu atbildēm uz 
jautājumiem, un nosūtiet tos Tiesai. 

Jautājumi sūdzību iesniedzējiem1

I sadaļa – Vispārīgie jautājumi 

1. Vai Jūs vēlaties iesniegt sūdzību pret Latviju un/vai kādu citu no 47 
Konvencijas dalībvalstīm (skat. dokumentu paketi)? 

Jā  Nē  

2. Vai Jūs sūdzaties par valsts pārvaldes iestādes pieņemtu lēmumu, 
veiktu darbību vai bezdarbību? 

Jā  Nē  

                                          
1  Šie jautājumi ir izstrādāti attiecībā uz sūdzībām, kas tiek iesniegtas 
galvenokārt pret Latviju. Jums nav jāatbild uz šiem jautājumiem, ja Jūsu 
sūdzība balstās tikai un vienīgi uz problēmu kādā citā valstī.  



Jautājumi sūdzību iesniedzējiem (LVA) 

3. Vai šis lēmums, darbība vai bezdarbība ir tieši un personīgi skārusi 
Jūs vai, izņēmuma gadījumā, Jūsu ģimenes locekļus, kuri paši nespēj 
iesniegt sūdzību Tiesā? 

Jā  Nē  

4. Vai Jūs sūdzaties par tiesību, kas minētas Konvencijā vai tās 
protokolos (skat. dokumentu paketi), pārkāpumu? 

Jā  Nē  

5. Ja Jūs sūdzaties par tiesību, kas minētas kādā no Konvencijas 
protokoliem, pārkāpumu, vai Latvija ir ratificējusi šo Protokolu (skat. 
dokumentu paketi)2? 

Jā  Nē  

6. Vai šis lēmums (skat. 2. jautājumu) ir pieņemts, darbība vai 
bezdarbība ir veikta vai turpinās pēc 1997. gada 27. jūnija, kad 
Konvencija stājās spēkā Latvijā? Kā arī, ja sūdzaties par tiesību, kas 
minētas kādā no Konvencijas protokoliem, pārkāpumu, vai šis lēmums ir 
pieņemts, darbība vai bezdarbība veikta pēc attiecīgā protokola spēkā 
stāšanās datuma Latvijā (skat. dokumentu paketi)? 

Jā  Nē  

7. Vai Jūs esat vērsies kompetentās tiesību aizsardzības iestādēs 
Latvijā saistībā ar Jūsu sūdzību? 

Jā  Nē  

Ja atbildējāt „jā”, vai Jūs ievērojāt visas procesuāla rakstura prasības 
(piem., iesniegšanas termiņi, pieteikumu saturs un forma)? 

Jā  Nē  

8. Vai Jūs esat vērsies attiecīgā augstākajā iespējamā tiesību 
aizsardzības iestādē Latvijā (piemēram, Augstākajā tiesā vai amatā 
augstākam prokuroram) un ir pieņemts galīgais (nepārsūdzamais) 
lēmums? 

Jā  Nē  

Lūdzu norādiet šīs (visaugstākās) iestādes nosaukumu: ......................  

....................................................................................................  

9. Vai Jūsu sūdzība Tiesā tiks iesniegta 6 mēnešu termiņā, skaitot no 
dienas, kad pieņemts vai paziņots galīgais (nepārsūdzamais) lēmums? 

Jā  Nē  

                                          
2  Latvija nav ratificējusi Konvencijas 12. un 13. protokolu.
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Lūdzu norādiet šī lēmuma pieņemšanas datumu: ................................  

Lūdzu norādiet šī lēmuma paziņošanas datumu: .................................  

10. Ja attiecībā uz Jūsu sūdzības būtību Latvijā nepastāv efektīvi tiesību 
aizsardzības līdzekļi, vai Jūsu sūdzība Tiesā tiks iesniegta 6 mēnešu 
termiņā, skaitot no dienas, kad pieņemts vai paziņots lēmums, veikta 
darbība vai bezdarbība (skat. 2. jautājumu)? 

Jā  Nē  

II sadaļa – Bieži iesniegtās sūdzības pret Latviju 

Lai sniegtu Jums palīdzību tālākā sūdzības sagatavošanā, zemāk 
sastopami daži piemēri no sūdzībām, kādas tiek bieži iesniegtas pret 
Latviju. Lūdzu atbildiet uz jautājumiem, ja Jūsu sūdzība ir attiecināma 
uz kādu no šīm situācijām.  

1. Ja Jūsu tiesību pārkāpuma pamatā ir tiesību akts 
(piem., likums, Ministru kabineta noteikumi), vai Jūs 
vērsāties ar individuālo sūdzību Satversmes tiesā? 

Jā  Nē  

2. Ja Jūs sūdzaties par Konvencijas 2. vai 3. panta 
pārkāpumu: 

a. Ja Jūs sūdzaties par policijas darbinieku, cietuma uzraugu vai citu 
attiecīgi pilnvarotu personu rīcību (piem., aizturēšana lietojot spēku, 
pilnvaru pārsniegšana, nesamērīga speciālo līdzekļu lietošana) vai Jūs 
vērsāties ar šo sūdzību prokuratūrā (vai, pēc iespējas, attiecīgajā 
iestādē)? 

Jā  Nē  

b. Ja Jūs sūdzaties par cietuma administrācijas rīcību (darbību vai 
bezdarbību), kas pārkāpj Jūsu tiesības (piem., par cietuma apstākļiem, 
medicīniskās aprūpes trūkumiem), vai Jūs vērsāties ar šo sūdzību pie 
cietuma priekšnieka, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka un 
administratīvajā tiesā (vai, pēc iespējas, prokuratūrā)? 

Jā  Nē  

c. Ja Jūs sūdzaties par mediķu nolaidību, kā rezultātā radies personas 
sakropļojums vai iestājusies personas nāve, vai Jūs vērsāties tiesā 
civiltiesiskā kārtībā par zaudējumu atlīdzību? 

Jā  Nē  
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3. Ja Jūs sūdzaties par Konvencijas 5. panta pirmās daļas 
pārkāpumu: 

Vai Jūs pārsūdzējāt augstākā tiesu instancē lēmumu par drošības 
līdzekļa vai citu Jūsu brīvību ierobežojoša līdzekļa piemērošanu vai 
pagarināšanu? 

Jā  Nē  

4. Ja Jūs sūdzaties par Konvencijas 5. panta otrās daļas 
pārkāpumu attiecībā uz aizturēšanas iemeslu paziņošanu: 

Vai Jūs sūdzējāties procesa virzītājam (izmeklētājam, prokuroram vai 
tiesnesim)? 

Jā  Nē  

5. Ja Jūs sūdzaties par Konvencijas 5. panta trešās daļas 
pārkāpumu attiecībā uz pirmstiesas apcietinājuma 
termiņiem: 

Vai Jūsu sūdzība tiks iesniegta Tiesā 6 mēnešu termiņā, skaitot no 
dienas, kad Jūs tikāt atbrīvots vai tika pieņemts vai paziņots pirmās 
instances tiesas nolēmums par krimināllietas būtību? 

Jā  Nē  

6. Ja Jūs sūdzaties par Konvencijas 6. panta pirmās daļas 
pārkāpumu attiecībā uz pieeju tiesai vai lietas taisnīgu 
izskatīšanu: 

Vai Jūs sūdzējāties tiesai par pieeju tiesai vai lietas taisnīgu izskatīšanu 
(piem., par tiesībām efektīvi piedalīties lietas izskatīšanā un sniegt savus 
apsvērumus par lietas apstākļiem) un vai Jūs uzturējāt šo sūdzību, pēc 
iespējas, visās tiesu instancēs? 

Jā  Nē  

7.  Ja Jūs sūdzaties par Konvencijas 6. panta trešās daļas 
pārkāpumu: 

a. Vai Jūs sūdzējāties tiesai par konkrēto aspektu (piem., par 
tiesībām sagatavoties aizstāvībai vai par tiesībām saņemt tulka palīdzību 
tiesvedības laikā) un vai Jūs uzturējāt šo sūdzību, pēc iespējas, visās 
tiesu instancēs? 

Jā  Nē  

b. Ja Jūs sūdzaties par valsts apmaksātas juridiskas palīdzības 
saņemšanu vai tās kvalitāti, vai Jūs par to sūdzējāties tiesai un vai Jūs 
uzturējāt šo sūdzību, pēc iespējas, visās tiesu instancēs? 

Jā  Nē  

4 
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c. Ja Jūs sūdzaties par liecinieku neizsaukšanu, vai Jūs lūdzāt tiesu 
izsaukt un nopratināt konkrētos lieciniekus un vai Jūs uzturējāt šos 
lūgumus, pēc iespējas, visās tiesu instancēs? 

Jā  Nē  

d. Ja Jūs sūdzaties, ka Jums nebija sniegta iespēja uzdot lieciniekiem 
jautājumus, vai Jūs lūdzāt tiesu to nodrošināt ar Jūsu pārstāvja palīdzību 
vai citādā veidā un vai Jūs uzturējāt šos lūgumus, pēc iespējas, visās 
tiesu instancēs? 

Jā  Nē  

8.  Ja Jūs sūdzaties par Konvencijas 8. panta pārkāpumu: 

a. Ja Jūs sūdzaties par cietuma administrācijas rīcību, ar kuru Jums 
liegta vai nepamatoti ierobežota tikšanās, vai Jūs vērsāties ar šo sūdzību 
pie cietuma priekšnieka, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka un 
administratīvajā tiesā (vai, pēc iespējas, prokuratūrā)? 

Jā  Nē  

b. Ja Jūs sūdzaties par cietuma administrācijas rīcību, ar kuru Jūsu 
sūtītās vēstules netiek nosūtītas vai Jums sūtītās vēstules netiek 
saņemtas, vai Jūs vērsāties ar šo sūdzību pie cietuma priekšnieka, 
Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka un administratīvajā tiesā (vai, 
pēc iespējas, prokuratūrā)? 

Jā  Nē  

c. Ja Jūs sūdzaties par Jūsu goda un cieņas aizskaršanu, vai Jūs 
vērsāties ar prasību civilās tiesvedības kārtībā? 

Jā  Nē  

d. Ja Jūs sūdzaties par informācijas nonākšanu atklātībā, kas saistīta 
ar Jūsu privāto dzīvi (publikācija avīzē, raidījums televīzijā utt.), vai Jūs 
vērsāties ar šo sūdzību prokuratūrā vai ar prasību civilās tiesvedības 
kārtībā? 

Jā  Nē  

9. Ja Jūs sūdzaties par Konvencijas Pirmā protokola 
1. panta pārkāpumu: 

a. Vai Jūs esat pārliecinājies, ka uz Jūsu sūdzības būtību Latvijas 
izdarītā atruna par Konvencijas Pirmā protokola 1. panta piemērojamību 
nav attiecināma (skat. dokumentu paketi)? 

Jā, atruna nav attiecināma  Nē, atruna ir attiecināma  

b. Vai Jūs vērsāties ar sūdzību administratīvajā tiesā vai ar prasību 
civilās tiesvedības kārtībā ? 

Jā  Nē  
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