
 

 
 

 
 

 

 
 

Praktiska informācija lūguma noteikt pagaidu pasākumus 
iesniegšanai 

Kā sazināties ar Tiesu  

Tiesas sekretariāta darbinieki lūgumus saņem no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.00 līdz 16.00 
(pēc Strasbūras vietējā laika: GMT+1). Lūgumi, kas saņemti pēc 16.00, parasti netiks izskatīti 
nosūtīšanas dienā. 

Brīvdienās un svētku dienās saņemtie lūgumi šajās dienās netiek izskatīti – tie tiek izskatīti nākamajā 
darba dienā (sk. Svētku dienu kalendārs). 

Lūgumi ir jāiesniedz tīmekļa vietnē ECHR Rule 39 Site, ar faksa vai pasta sūtījumu. Ar e-pasta 
starpniecību iesūtītos lūgumus Tiesa neizskatīs. 

 Tīmekļa vietnes adrese ir https://r39.echr.coe.int  
Sīkāka informācija par šo tīmekļa vietni atrodama zemāk. 

 Faksa numuri lūgumu iesniegšanai ir: 
+33 3 90 21 43 50 un  
+33 3 88 41 39 00 

Faksa sūtījumus, kas pārsniedz 10 lappuses, ieteicams sūtīt vairākās daļās, lai nodrošinātu pēc 
iespējas labāku sūtījuma saņemšanu un apstrādi. 

 Pasta adrese ir:  
European Court of Human Rights  
Council of Europe  
67075 STRASBOURG CEDEX  
FRANCE 

Uz visiem lūgumiem, kas tiek iesniegti ar faksa vai pasta sūtījumu, virsrakstā treknrakstā jānorāda šāda 
informācija: 

“Rule 39 – Urgent 

Kontaktpersona (vārds un kontaktinformācija): …  

Izraidīšanas vai izdošanas lietās jānorāda arī: 

Plānotais pārvietošanas datums, laiks un galamērķis: …”  

Lai nodrošinātu, ka Tiesai un tās sekretariātam ir pietiekami daudz laika jautājuma izvērtēšanai, lūgumi 
noteikt pagaidu pasākumus Tiesā jāsaņem pēc iespējas ātrāk pēc galīgā lēmuma pieņemšanas 
nacionālajā līmenī. Tiesa var nespēt izskatīt lūgumus izraidīšanas vai izdošanas lietās, ja tie saņemti 
mazāk kā vienu darba dienu pirms paredzētā pārvietošanas laika. 

 

 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c=
https://r39.echr.coe.int/
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Nepieciešamā informācija un dokumenti 

Lūgumiem, ja vien tas iespējams, jābūt vienā no dalībvalstu oficiālajām valodām. Tiem jāsatur šāda 
informācija un dokumenti: 

 Sūdzības iesniedzēja vārds(-i) 
 Sūdzības iesniedzēja uzvārds(-i) 
 Sūdzības iesniedzēja pašreizējā adrese 
 Dzimšanas datums 
 Pilsonība(-as) 

 Ja ir vairāki sūdzības iesniedzēji, jānorāda katra iesniedzēja “vārds(-i)”, “uzvārds(-i)”, 
“pašreizējā adrese”, “dzimšanas datums” un “pilsonība(-as)” 

 Pārstāvja, ja tāds ir, vārds(-i), uzvārds(-i) un adrese 
 Valsts(-is) pret kuru(-ām) sūdzība tiek iesniegta 

A. Lūguma noteikt pagaidu pasākumus pamatojums 
1. Detalizēts pašreizējās situācijas apraksts 
2. Iespējamā tūlītējā neatgriezeniskā kaitējuma būtība 
3. Visu pamatojošo dokumentu kopijas (nesen izdotas medicīniskās izziņas, 

fotogrāfijas, sūdzības iesniedzēja neaizsargātību apliecinoši dokumenti, raksti presē 
vai ziņojumi par sūdzības iesniedzēja situāciju utt.) 

4. Pārvietošanas/izraidīšanas/izdošanas gadījumos: 
a. Detalizēts izcelsmes valsts/galamērķa valsts pamešanas iemeslu izklāsts 
b. Iemesli, kas rada bailes atgriezties izcelsmes/galamērķa valstī 
c. Informācija par ierašanās datumu un apstākļiem dalībvalstī 
d. Galamērķa valsts 
e. Paredzamais pārvietošanas/izraidīšanas/izdošanas datums 
f. Visu saistīto dokumentu kopijas (kratīšanas orderi, apcietināšanas orderi, 

notiesājoši spriedumi, raksti presē vai ziņojumi par sūdzības iesniedzēju, 
valstu ziņojumi utt.) 

B. Informācija par tiesvedību nacionālajā līmenī dalībvalstī: 
1. Informācija par tiesvedību nacionālajā līmenī, tostarp nolēmumu un sūdzību datumi 

un saturs  
2. Visa pārējā būtiskā informācija par lietas izskatīšanu nacionālajā līmenī  
3. Visu saistīto dokumentu kopijas (iestāžu lēmumu kopijas, tiesu nolēmumi, sūdzības 

iestādēs un tiesās utt.) 
4. Pārvietošanas/izraidīšanas/izdošanas gadījumos: 

a. Informācija par patvēruma procedūru, ja tāda ir 
b. Informācija par izraidīšanas procedūru 
c. Visu saistīto dokumentu kopijas 

C. Konvencijas panti uz kuriem sūdzības iesniedzējs atsaucas 
D. Ja lūgumu iesniedz pārstāvis, jāiesniedz pienācīgi aizpildīta pilnvaras veidlapa. Veidlapa var 

tikt nosūtīta neilgi pēc lūguma iesniegšanas. Jebkurā gadījumā, lūgumam noteikt pagaidu 
pasākumus jābūt iesniegtam Tiesā tikai ar sūdzības iesniedzēja piekrišanu. 

E. Reģistrācijas numurs, ja Tiesa tādu jau piešķīrusi saistībā ar iesniedzamo lūgumu 
F. Visa pārējā informācija un dokumenti, kurus uzskatāt par būtiskiem 
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Svarīgi 

Ja iepriekšminētā informācija un dokumenti netiek iesniegti, lūgums noteikt pagaidu pasākumus var 
tikt novērtēts kā nepamatots vai nepilnīgs. Vispārēja atsauce uz citos dokumentos izklāstītiem 
argumentiem vai tiesvedību nacionālajā līmenī nav atzīstama par pietiekamu. Augstākminētajai 
informācijai un dokumentiem ir jābūt pievienotiem katram lūgumam. 

Informācija par lūguma iesniegšanu ECHR Rule 39 Site 

ECHR Rule 39 Site jāizmanto tikai lūgumu noteikt pagaidu pasākumus iesniegšanai Tiesā saskaņā ar 
Tiesas nolikuma 39. pantu. Iesniegumi, kas neattiecas uz lūgumiem noteikt pagaidu pasākumus, 
netiks izskatīti un tīmekļa vietnē tiks nekavējoties slēgti. 

Tīmekļa vietne tiks izmantota sarakstei ar sūdzības iesniedzējiem, kuri savu lūgumu iesnieguši šajā 
vietnē, līdz lēmuma par pagaidu pasākumu noteikšanu pieņemšanai. Korespondence, tostarp 
paziņojums par jebkuru administratīvu vai Tiesas lēmumu, par kuru paziņots šajā tīmekļa vietnē, netiks 
nosūtīta pa pastu. Tiesa šo tīmekļa vietni neizmantos, lai sazinātos ar tiem sūdzības iesniedzējiem, kuri 
savus lūgumus iesnieguši izmantojot citus sakaru līdzekļus, t.i., nosūtot faksa vai pasta sūtījumu. 

Lai iesniegtu lūgumus, sūdzības iesniedzējam (obligāti): 

 Jāaizpilda lauks “Title of the request” (“lūguma nosaukums”) (sūdzības iesniedzējiem šajā 
laukā īsi jāapraksta lūguma būtība) 

 Jāaizpilda uz sūdzības iesniedzēju, pārstāvi un attiecīgo valsti attiecināmie lauki 
 Jāiesniedz vismaz viens pielikums. Visiem pielikumiem jābūt PDF formātā. Sīkāku informāciju 

par dokumentu formātu un izmēru prasībām var atrast sadaļā Noteikumi un nosacījumi. 

Svarīgi 

Pēc lūguma iesniegšanas, papildu informācijas vai dokumentu iesniegšanai ECHR Rule 39 Site var 
izmantot tikai pēc Tiesas pieprasījuma. 

Turpmākās darbības 

Pēc lūguma noteikt pagaidu pasākumus iesniegšanas, sūdzības iesniedzējam vai viņa pārstāvim ir 
jāseko līdzi tā turpmākai virzībai. Sevišķi svarīgi ir Tiesu informēt par jebkādām izmaiņām sūdzības 
iesniedzēja tiesiskajā statusā vai par citu apstākļu maiņu (piemēram, ja sūdzības iesniedzējam piešķirta 
uzturēšanās atļauja vai sūdzības iesniedzējs atgriezies savā izcelsmes valstī). Sūdzības iesniedzēja 
pārstāvim pēc savas iniciatīvas Tiesa nekavējoties jāinformē par kontaktu zaudēšanu ar sūdzības 
iesniedzēju. 

Ja lūgums noteikt pagaidu pasākumus iesniegts izmantojot tīmekļa vietni ECHR Rule 39 Site un pēc 
lēmuma paziņošanas sūdzības iesniedzējam tas tīmekļa vietnē ir slēgts, turpmākā sarakste ar Tiesu 
jāveic ar faksa sūtījumu vai pa pastu. 

https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=rule39
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