Předběžná opatření
Praktické informace
Co jsou předběžná opatření?
Je-li Soudu předložena stížnost, může Soud příslušnému státu uložit přijetí určitých
opatření na dobu, než bude o stížnosti rozhodnuto. To obvykle znamená, že požádá stát,
aby se zdržel určitého jednání, jako např. vydání osob do zemí, v nichž by jim hrozilo riziko
smrti nebo mučení.
Předběžná opatření Soud přijímá pouze v jasně definovaných situacích, zejména existuje-li
reálná hrozba vážného porušení Úmluvy. Mnohé žádosti o předběžná opatření jsou
nepatřičné, a jsou proto odmítány.
Jak se na Soud obrátit
Soud zřídil speciální faxové číslo pro zasílání žádostí o nařízení předběžných opatření:
+33 (0)3 88 41 39 00
+33 (0)3 90 21 43 50
Vezměte prosím na vědomí, že pokud nepoužijete toto číslo, může se stát, že se Soud Vaší
žádostí nebude zabývat okamžitě, a to zejména v době svátků. Proto prosím veškerou
korespondenci týkající se předběžných opatření zasílejte na výše uvedené číslo.
Příjem faxových podání a dopisů:
•
•

Od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00*.
Žádosti zaslané po 16 hodině obvykle nebudou moci být vyřízeny v ten samý den
(Přehled oficiálních svátků).

Žádost musí být sepsána co nejúplněji a nejstručněji. Přesahuje-li však faxové podání 10
stran, doporučuje se jej zaslat po částech tak, aby mohlo být řádně doručeno a zpracováno.
*Místního času (GMT + 1).

Informace a dokumenty, které je třeba k žádosti přiložit
Na první stranu podání napište tučným písmem:
“Rule 39. Urgent”
Kontaktní osoba (jméno a kontaktní údaje): ...
V případech týkajících se vyhoštění nebo vydání uveďte:
Předpokládané vyhoštění nebo vydání (datum, hodina a cílová země): ...
Žádost musí být odůvodněna, musí být konkrétní a kompletní.
Žádost o předběžné opatření musí být Soudu předložena se souhlasem stěžovatele a měla
by být doplněna řádně vyplněným formulářem na stížnost. Je-li žádost podána zástupcem
stěžovatele, musí být zároveň, popř. během několika následujících dní, zaslán vyplněný
formulář plné moci.
K žádosti musejí být připojeny kopie veškerých relevantních dokumentů, zejména
rozhodnutí příslušných vnitrostátních soudů a orgánů.
K žádosti musejí být připojeny kopie veškerých dalších dokumentů na podporu tvrzení
stěžovatele.

Doplnění žádosti
Jakmile byla žádost o předběžné opatření podána, musí ji stěžovatel nebo jeho zástupce
pravidelně doplňovat. Zejména je nezbytné, aby byl Soud okamžitě informován o každé
změně v postavení stěžovatele nebo jiných okolností (např. obdržel-li stěžovatel povolení k
pobytu nebo se vrátil do země svého původu). Zástupce stěžovatele musí rovněž neprodleně
z vlastní iniciativy informovat Soud o případném přerušení kontaktu s klientem.

