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Tietoa valittajalle

Hallituksen huomioiden pyytäminen valituksesta

Harkittuaan alustavasti valituksenne tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä tuomioistuin voi päättää 
pyytää hallitukselta kirjallisia huomioita valituksen tutkittavaksi ottamisesta (tuomioistuimen 
työjärjestyksen sääntö 54 § 2 (b)). Tällainen hallituksen vastine voidaan pyytää joko valituksestanne 
kokonaisuudessaan tai vain yhdestä tai useammasta väitetystä sopimusloukkauksesta. Mikäli 
tuomioistuin on tehnyt osapäätöksen (partial decision), jolla valituksen loppuosa jätetään 
tutkittavaksi ottamatta, näiden valituskohtien käsittely päättyy tähän päätökseen, eikä Teidän tule 
siten jatkossa esittää huomioita tästä valituksenne osasta.

SOVINTOMENETTELY

1. Oikeusoppinut avustaja ja oikeusapu

Työjärjestyksen säännön 36 §§ 2 ja 4 mukaan menettelyn tässä vaiheessa valittajalla tulee olla 
oikeusoppinut avustaja, ellei tuomioistuin toisin päätä. Mikäli Teillä on vaikeuksia löytää avustaja, 
paikallinen tai kansallinen asianajajayhdistys voi auttaa Teitä sellaisen löytämisessä. Mikäli varanne 
eivät riitä avustajan palkkion maksamiseen, voitte hakea tuomioistuimen oikeusapujärjestelmän 
mukaista oikeusapua (työjärjestyksen säännöt 105-110). Oikeusapua myönnetään kuitenkin yleensä 
vain asioissa, joihin liittyy monimutkaisia tosiasiaseikkoja tai oikeudellisia kysymyksiä, eikä niinkään 
toistuvaisluontoisissa tapauksissa. Lisäksi Teidän on hyvä tietää, että tuomioistuimen oikeusapu on 
luonteeltaan kertakorvaus, joka kattaa vain osan avustajan käyttämisestä aiheutuvista kuluista. 
Myönteinen oikeusapupäätös ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tuomioistuin määrää valittajalle 
avustajan. Oikeusoppineen avustajan löytäminen ja valitseminen on valittajan omalla vastuulla.

Sovintomenettelyn aikana Teillä on myös mahdollisuus pyytää lupaa edustaa itse itseänne. Tällaiset 
pyynnöt toimitetaan tuomioistuimen presidentin päätettäviksi (sääntö 36 § 2 in fine).

2. Sovinto

Mikäli olette vastaanottaneet sovintoehdotuksen

Tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa näyttää siltä, että tämä valitusasia voidaan sopia, mikäli 
osapuolet hyväksyvät oheisen sovintoehdotuksen ja erityisesti silloin, kun hallitus on valmis 
maksamaan valittajalle korvauksen asiassa aiheutuneesta aineellisesta tai aineettomasta vahingosta 
sekä kaikista asiassa kertyneistä kuluista.

Teidän tulee ilmoittaa tuomioistuimen sihteeristölle kahdentoista viikon määräajassa, hyväksyttekö 
sovintoehdotuksen vai ette. Mikäli hyväksytte sovintoehdotuksen, Teidän tulee palauttaa se 
päivättynä ja allekirjoitettuna. Oheisena lähetämme Teille kopion hallitukselle lähteneestä 
samansisältöisestä kirjeestä ja sovintoehdotuksesta.

Mikäli ette ole vastaanottaneet sovintoehdotusta

Kumpaakin osapuolta pyydetään ilmoittamaan kantansa mahdolliseen sovintoon tai tekemään oman 
sovintoehdotuksensa kahdentoista viikon määräajassa (työjärjestyksen sääntö 62). Mikäli osapuolet 
ovat halukkaita hyväksymään sovinnon, tuomioistuimen sihteeristö voi tehdä ehdotuksen sovinnon 
sisällöstä. Teille annetaan tilaisuus kommentoida mahdollista hallituksen sovintoehdotusta. 
Työjärjestyksen säännön 62 § 2 mukaisesti sovintoneuvottelut ovat ehdottoman luottamuksellisia ja 
tästä syystä sovintoehdotus tulee tehdä erillisellä asiakirjalla, jonka sisältöä ei saa ilmaista 
pääkäsittelyn asiakirjoissa.



3. Yksipuolinen lausuma

Pääsääntöisesti, mikäli sovintoneuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun, hallituksella on 
mahdollisuus antaa asiassa yksipuolinen lausuma. Mikäli hallitus antaa yksipuolisen lausuman, 
tuomioistuin päättää ihmisoikeussopimuksen 37 artiklan 1 (c)-kohdan mukaisesti, onko perusteltua 
jatkaa valituksen tutkimista. Mikäli valittaja hyväksyy yksipuolisen lausuman, tuomioistuin tutkii 
asian siten kuin kyseessä olisi sovintomenettely.

PÄÄKÄSITTELY

Elleivät osapuolet ole päässeet sovintoon edellä mainittuun määräaikaan mennessä, pääkäsittely 
aloitetaan. Työjärjestyksen säännön 36 §§ 2 ja 4 mukaan menettelyn tässä vaiheessa valittajalla 
tulee olla oikeusoppinut avustaja. Kuten sovintomenettelynkin kohdalla, Teillä on mahdollisuus 
pyytää lupaa edustaa itse itseänne myös tässä käsittelyvaiheessa. Tällaiset pyynnöt toimitetaan 
tuomioistuimen presidentin päätettäviksi.

TIETOSUOJA / JULKINEN PÄÄSY ASIAKIRJOIHIN

Tuomioistuimen kaikki valitusasiakirjat ovat julkisia1, lukuun ottamatta 
sovintoneuvottelumenettelyyn liittyviä asiakirjoja. Osa asiakirjoista, kuten päätökset, tuomiot ja 
selostus tapauksen tosiasioista julkaistaan tuomioistuimen internet-sivuilla.

Näin ollen jokaisella on oikeus päästä tutkimaan valitusasiakirjojen sisältöä, joka koostuu 
valituslomakkeesta ja kaikista osapuolten tai kolmansien osapuolten mahdollisesti toimittamista 
asiakirjoista. Mikäli näissä asiakirjoissa on mainittu nimiä tai henkilötietoja, on hyvä pitää mielessä, 
että niiden julkaiseminen, muille kielille kääntäminen ja levittäminen on mahdollista. Asiakirjojen 
sisällön perusteella henkilöitä voidaan tunnistaa, vaikka heidän nimiään ei ole suoraan mainittu.

Jos haluatte estää pääsyn asiakirjoihinne ja pyytää poikkeusta tähän sääntöön, Teidän tulee 
toimittaa sitä koskeva pyyntö tuomioistuimelle mahdollisimman nopeasti ja antaa siihen perustellut 
syyt. Tuomioistuimen presidentti tutkii pyyntönne ja päättää, onko asiakirjoihin pääsyä tarpeen 
rajoittaa joko osittain tai kokonaisuudessaan2.

Osapuolta, joka haluaa paljastaa tietoja valituksesta kolmannelle osapuolelle, kehotetaan 
tutustumaan tuomioistuimen tietosuojaselosteeseen (www.echr.coe.int/privacy), sekä vastaaviin 
kansallisiin ja kansainvälisiin määräyksiin3.

1 Säännöt 33 ja 47.
2 Sääntö 33 § 2: “Julkinen pääsy asiakirjoihin voidaan demokraattisessa yhteiskunnassa estää joko osittain tai 
kokonaan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden perusteella silloin, kun alaikäisen etu tai 
osapuolten yksityiselämän suojeleminen sitä vaatii, tai kun tuomioistuimen presidentti katsoo sen ehdottoman 
välttämättömäksi niissä erityistapauksissa, joissa tietojen luovuttaminen saattaisi haitata oikeuden 
toteutumista.”
3 Henkilötietojen automaattista käsittelyä koskevan Euroopan tietosuojasopimuksen nro 108 (Convention 
no. 108 for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data) 6 artiklan 
mukaan “henkilötietoja, joista käy ilmi henkilön alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai muu 
vakaumus, samoin kuin henkilön terveyttä tai seksuaalista suuntautumista koskevia tietoja ei saa käsitellä 
automaattisesti, ellei kansallinen lainsäädäntö tarjoa riittäviä oikeusturvatakeita. Sama koskee rikosasioihin 
liittyviä henkilötietoja”.

http://www.echr.coe.int/privacy
https://rm.coe.int/1680078b37
https://rm.coe.int/1680078b37

