
I. Individuali peticija 
 

-         Kiekvienas fizinis asmuo, nevyriausybinės organizacijos ar grupės asmenų, teigiantys, kad jie 
yra vienos iš Susitariančių Šalių[1] padaryto Konvencijoje ir jos protokoluose įtvirtintų teisių 
paţeidimo auka, gali pateikti Teismui individualią peticiją (EŢTK 34 str.). 

 

-        Peticijos teisė yra Konvencijos sistemos efektyvumo garantija ((Loizidou v. Turkey 
(preliminary objections), § 70 ir Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC][2], §§ 100 and 122). 

 

-        Pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, neprivalo nurodyti, kuris konkrečiai EŢTK straipsnis buvo 
paţeistas (Guzzardi v. Italy, § 61). 

 

-        Kai pareiškėjas yra atstovaujamas teisininko, atstovas turi turėti oficialų įgaliojimą (EŢTT 
Reglamento 45 str. 3 d.). 

 

-        Teisė kreiptis į teismą yra absoliuti, todėl nacionalinės valdţios institucijos privalo susilaikyti 
nuo bet kokio spaudimo pareiškėjams atsiimti ar pakeisti savo skundus. Toks spaudimas gali 
pasireikšti tiek tiesiogine prievarta arba bauginimu, tiek netiesioginiais veiksmais nukreiptais į 
pareiškėjus, jų šeimos narius ar/ir oficialius atstovus (Mamatkulov and Askarov v. Turkey 
[GC], § 102). 

 
 
II. Aukos statusas 
 

-         Į EŢTT turi teisę kreiptis tik asmenys, laikantys save Konvencijos paţeidimo aukomis (EŢTK 
34 str.). 

 

-         Sąvoka „auka“ yra interpretuojama nepriklausomai nuo nacionalinės teisės (Gorraiz 
Lizarraga and Others v. Spain, § 35).  

 

-         Aukos statuso klausimas turi būti sprendţiamas atsiţvelgiant į bylos aplinkybes (Siliadin v. 
France, § 63). 

 

-         Pareiškėjas negali būti pripaţintas auka, kai jis pats yra iš dalies atsakingas uţ galimą ţmogaus 
teisių paţeidimą (Paşa and Erkan Erol v. Turkey٭). 

 
Tiesiogine auka asmuo tampa, kai valstybės veikimas ar neveikimas paţeidţia paties pareiškėjo 
teises (Amuur v. France, § 36).   
 
Netiesiogine auka yra asmuo, kuris, nebūdamas paţeidimo auka, kreipiasi į teismą, gindamas 
aukos interesą. Teismas priima peticiją, jeigu egzistuoja asmeninė sąsaja tarp tiesioginės aukos ir 
pareiškėjo. Pavyzdţiui, ţmona gali kreiptis į EŢTT dėl galimo policijos neveikimo, nulėmusio vyro 
(aukos) ţūti.  (McCann and Others v. the United Kingdom [GC]); kitos bylos: (Kurt v. Turkey; 
Dalban v. Romania [GC], § 39). 
 
Jeigu pareiškėjas miršta po peticijos pateikimo, jo šeimos nariai gali tęsti bylą Teisme (našlė ir 
vaikai, (Raimondo v. Italy, § 2; tėvai, ţr. X. v. France, § 26.). 
  
Pareiškėjas gali prarasti aukos statusą, jeigu valstybė pripaţįsta teisės paţeidimą ir atlygina 
aukai ţalą (Scordino v. Italy (no. 1) [GC], §§ 178 et seq. and § 193). Ar ţalos atlyginimas yra 
tinkamas ir pakankamas sprendţiama pagal bylos aplinkybes (Gäfgen v. Germany [GC], § 116). 
 

                                                           
[1]

 Šalis, prisijungusi prie Europos Ţmogaus Teisių Konvencijos.  
[2] [GC] paţymėtose bylose sprendimai buvo priimti Didţiosios kolegijos (angl. Grand Chamber).  



 
III. Procedūriniai (ne)priimtinumo pagrindai 
 
3.1. Nepanaudotos valstybės vidaus teisinės gynybos priemonės  
 

-         Prieš kreipiantis į EŢTT asmuo turi pasinaudoti visomis valstybės vidaus teisinės gynybos 
priemonėmis (EŢTK 35 str. 1 d.). 

 

-         Jeigu valstybėje yra daugiau nei viena potencialiai efektyvi ir prieinama teisinės gynybos 
priemonė, pareiškėjas privalo pasinaudoti bent viena iš jų (Moreira Barbosa v. Portugal 
(dec.)[3]). Jeigu viena iš galimų teisinės gynybos priemonių buvo pasinaudota, nėra 
reikalaujama išnaudoti kitų, turinčių tokią pačią paskirtį ir tikslą (Kozacioglu v. Turkey [GC] , 
§§ 40 et seq.; Micallef v. Malta [GC] , § 58). 

 

-         Pareiškėjas yra įpareigotas išnaudoti tik tas priemones, kurios tuo metu yra prieinamos ir 
kurios suteikia galimybę gauti ţalos atlyginimą (Sejdović v. Italy [GC], § 46). Nesikreipimas į 
ombudsmeno instituciją nėra kliūtis priimti peticiją (Egmez v. Cyprus  §§ 66-73).   

 
 
3.2. Pareiškėjas nesilaikė šešių mėnesių termino 
 

-         Į EŢTK galima kreiptis ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai buvo priimtas 
galutinis sprendimas (EŢTK 35 str. 1 d.). 

 

-         Terminas prasideda tą dieną, kai pareiškėjas ar jo atstovas yra informuojamas apie galutinį 
nacionalinės institucijos sprendimą (Worm v. Austria, § 33; Çelik v. Turkey (dec.)) arba, kai  
galutinis sprendimas yra viešai paskelbiamas.  

 

-         Peticijos pateikimo EŢTT data yra laikoma pirmosios pareiškėjo komunikacijos su Teismu 
diena. Pareiškėjas gali nurodyti tik skundţiamą veiksmą (neveikimą), su sąlyga, kad tinkamos ir 
oficialios formos peticija bus pateikta per Teismo nustatytą laikotarpį (Kemevuako v. the 
Netherlands (dec.)).  

 

-         Jeigu peticija yra siunčiama Teismui paštu, peticijos data yra laikoma laiško registravimo, o ne 
jo gavimo data (Kipritci v. Turkey*[4], § 18.). 

 
3.3. Peticija yra anoniminė 
 

-         EŢTT nepriima nagrinėti anoniminių peticijų (EŢTK 35 str. 1 d. (a) p.). 
 

-         Peticija Teismui yra laikoma anonimine, kai pagal pateiktus duomenis neįmanoma 
identifikuoti pareiškėjo (“Blondje” v. the Netherlands (dec.).  

 

-         Jeigu asmuo naudoja pseudonimą ir paaiškina Teismui, kad jis yra priverstas neatskleisti savo 
tikrojo vardo, kad apsaugotų savo šeimos narius ir draugus ginkluoto konflikto metu, peticija 
nėra laikoma anonimine (Shamayev and Others v. Georgia and Russia (dec.). 

 
3.4. Peticija yra pakartotinė 
 

-         EŢTT nepriima nagrinėti peticijos, kuri pagal savo esmę tokia pati, kurią Teismas jau svarstė 
(EŢTK 35 str. 1 d. (b) p.). 

 

                                                           
[3]

 (Dec.) reiškia sprendimas dėl priimtinumo (angl. decision on adminissibility).  
[4] Ţvaigţdute (*) paţymėtų bylų sprendimų tekstai yra prieinami tik prancūzų kalba.  



-         Peticija yra laikoma iš esmės tokia pačia, kai šalys, skundas ir faktai yra identiški (Pauger v. 
Austria (dec.); Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (no. 2) [GC], § 63.) 

 
 
3.5. Skundas jau nagrinėtas kitoje tarptautinėje ginčų sprendimo institucijoje 
 
EŢTT nepriima nagrinėti peticijos, kuri jau buvo perduota kitai tarptautinei tyrimo ar ginčo 
sprendimo institucijai ir, jeigu peticijoje nėra jokių bylai reikšmingų naujų duomenų (EŢTK 35 str. 
1 d. (b) p.). 
 
Kita tarptautine institucija pripaţįstama: 

-         Jungtinių Tautų Ţmogaus teisių komitetas (Calcerrada Fornieles et Caheza Mato v. Spain 
(dec.), Pauger v. Austria (dec.), C.W. v. Finland (dec.)); 

-         Tarptautinės darbo organizacijos Asociacijų laisvės komitetas (Cereceda Martin and 22 Others 
v. Spain (dec.); 

-         Jungtinių Tautų Darbo grupė dėl nesankcionuoto sulaikymo (Peraldi v. France* (dec.). 

 
3.6. Pareiškėjas piktnaudžiauja peticijos teise  
 
Piktnaudţiavimas peticijos teise yra toks pareiškėjo elgesys, kuris akivaizdţiai prieštarauja 
individualios peticijos teisės tikslui ir nepagrįstai apsunkina Teismo darbą (Mirolubovs and Others 
v. Latvia, §§ 62 and 65). Pavyzdţiui:  
-         Klaidinančios informacijos pateikimas: klaidingi faktai (Varbanov v. Bulgaria, § 36); 

dokumentų klastojimas (Jian v. Romania* (dec.); 

-         Įţeidţiančios kalbos vartojimas pateikiant peticiją: uţgauliai ar gąsdinančiai kalbama apie 
nacionalinę valstybę, Teismą, teisėjus ir kt. (Duringer and Grunge v. France (dec.), and 
Stamoulakatos v. the United Kingdom (dec.)). 

-         Pareigos laikytis taikaus susitarimo, derybų konfidencialumo paţeidimas (Mirolubovs and 
Others v. Latvia*,§ 68). 

-         Peticija pateikta nepagrįstai, yra smulkmeniška (Bock v. Germany (dec.)  
 


