
 

 
 
 
 

01/09/2019 
 

  

Teave avalduse esitajatele  
Menetlus pärast valitsuse teavitamist – kohtuliku vaidluse etapp 

 
1.  Vastuvõetavuse ja sisu ühine otsustamine: Vastavalt konventsiooni artiklile 29 § 1 ning 
kohtureeglite reeglile 54A, otsustatakse avalduse vastuvõetavuse küsimus ja sisu reeglina 
üheaegselt. Kui kohus sellises menetluses leiab, et avaldus on vastuvõetav ja valmis sisuliseks 
lahendamiseks, võib ta reegli 54A § 2 kohaselt teha kohe sisulise otsuse. 
 
2.  Seisukohtade esitamine avalduse vastuvõetavuse ja sisu ning õiglase hüvituse kohta: 
Vastustajariigi valitsusel palutakse tavaliselt esitada oma seisukohad kaheteistkümne nädala jooksul. 
Kui valitsuse seisukohad on saabunud, siis saadetakse need avaldajale omapoolsete seisukohtade 
esitamiseks. Teil tuleb oma seisukohad ning artikli 41 alusel esitatavad õiglase hüvituse nõuded saata 
kohtule kuue nädala jooksul. Asjades, kus valitsusel on lubatud esitada oma seisukohad riigi 
ametlikus keeles (reegel 34 § 4 (a)), peab valitsus kohtule nelja nädala jooksul esitama ka tõlke 
inglise või prantsuse keelde. Üldjuhul tähtaegu ei pikendata. 
 
Kui Te ei soovi kasutada võimalust valitsuse seisukohtade kommenteerimiseks ega esitada artikli 41 
alusel õiglase hüvituse nõuet, peate Te sellest Kohut sama tähtaja jooksul informeerima. Vastasel 
juhul võib kohus leida, et avaldaja ei kavatse jääda oma avalduse juurde ning kohus võib avalduse 
kohtuasjade nimistust kustutada (Konventsiooni artikkel 37 § 1(a)). 
 
Õiglase hüvituse nõude osas pöörake erilist tähelepanu reeglile 60: konkreetse suurusega nõuded 
tuleb koos asjakohaste tõendavate dokumentidega esitada tähtaegselt, vastasel korral võib kohus 
nõude täielikult või osaliselt tagasi lükata. Eelnev kehtib ka juhul, kui avaldaja on menetluse 
varasemas staadiumis avaldanud, et ta soovib õiglast hüvitust. 
 
Õiglane hüvitus määratakse kohtu poolt kohaseks peetavas suuruses. Kohus võib hüvituse määrata 
kolmel alusel: (1) varaline kahju ehk väidetava rikkumise tõttu otseselt tekkinud varaline kahju; 
(2) mittevaraline kahju ehk kompensatsioon rikkumisega põhjustatud valu ja kannatuste eest; ja 
(3) Konventsiooni rikkumise ärahoidmise või rikkumise heastamise menetlusega seotud kulud – seda 
nii riigisiseses õigussüsteemis kui ka Strasbourg’i kohtus. Need kulud peavad olema esitatud 
üksikasjaliselt; hüvitus määratakse nende eest vaid juhul, kui kohus peab neid mõistlikeks ning kui 
need on ka reaalsed ja põhjendatud. Kulude nõudele tuleb lisada kõik asjassepuutuvad dokumendid, 
nt arved, mis tõendavad kulude kandmist. Valitsusel on seejärel võimalus esitada oma 
kommentaarid õiglase hüvituse nõude kohta. Vajadusel antakse valitsusele võimalus esitada ka 
täiendavaid seisukohti avalduse kohta. Seisukohtade ja hüvituse nõuete vahetamisel tuleb 
dokumentide töötlemise hõlbustamiseks esitada kõik dokumendid, sealhulgas lisad, standardsel 
paberil A4 formaadis, mille lehed on nummerdatud, kuid mitte klammerdatud, seotud, liimitud või 
mingil moel kokku köidetud. Pidage meeles, et kohtusse ärge saatke originaaldokumente. 
 
3.  Hilinenud seisukohad ning seisukohad, mille esitamist kohus ei ole palunud: Seisukohti, mis on 
esitatud peale kohtu poolt seatud tähtaega, juhul kui enne tähtaja möödumist ei taotletud tähtaja 
pikendamist, ei lisata reeglina asja kohta avatud toimikusse, kus kohus saaks nendega tutvuda, 
(reegel 38 § 1). Eeltoodu ei takista Teid omal initsiatiivil Kohut informeerimast asja olulistest 
edasistest arengutest ega esitamast kohtule riigisiseste võimude edasisi asjassepuutuvaid otsuseid. 
 



4.  Kasutatavad keeled: Menetluse selles staadiumis tuleb avaldaja või tema esindaja seisukohad 
üldjuhul esitada reegli 34 § 3 kohaselt ühes kohtu ametlikest keeltest (inglise või prantsuse). Kohus 
võib aga lubada ka edaspidises menetluses Kõrge Lepinguosalise ametliku keele kasutamist. 
 
5.  Kolmanda isiku kaasamine: Kui Te ei ole mitte vastustajariigi, vaid mõne teise lepinguosalise riigi 
kodanik, siis kutsutakse kodakondsusjärgse riigi valitsus menetluses osalema kolmanda isikuna 
(Konventsiooni artikkel 36 § 1 ja kohtureeglite 44. reegel). Teid informeeritakse selle valitsuse 
vastusest. 


