
 

 
 

 
 

 

 
 

Praktinė informacija apie prašymų taikyti laikinąsias apsaugos 
priemones pateikimą 

Kaip kreiptis į Teismą 

Teismo Kanceliarija priima prašymus darbo dienomis, nuo 8 iki 16 val. (Strasbūro vietos laiku - 
GMT+1). Prašymai, gauti po 16 val., paprastai nebus nagrinėjami tą pačią dieną. 

Prašymai, gauti savaitgaliais ar per šventines dienas, nagrinėjami artimiausią darbo dieną  
(žr. Valstybinių ir kitų švenčių sąrašą). 

Prašymai turi būti pateikiami EŽTK 39-os taisyklės tinklalapyje arba siunčiami faksu ar paštu. Teismas 
nenagrinės prašymų, atsiųstų elektroniniu paštu. 

 Tinklalapio adresas https://r39.echr.coe.int 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šį tinklalapį, žiūrėkite žemiau. 

 Specialūs fakso numeriai prašymams siųsti: 
+33 3 90 21 43 50 ir  
+33 3 88 41 39 00 

Jei faksograma viršija 10 puslapių, rekomenduojama ją siųsti dalimis, kad Teismas ją gautų ir 
galėtų tinkamai išnagrinėti. 

 Pašto adresas:  
European Court of Human Rights  
Council of Europe  
67075 STRASBOURG CEDEX  
FRANCE 

Jei prašymas pateikiamas faksu ar paštu, jo viršuje turi būti nurodyta (paryškintu šriftu):  

“Rule 39 – Urgent 

Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys): …  

Išsiuntimo ar ekstradicijos atvejais taip pat turėtų būti nurodyta: 

Išsiuntimo data, laikas ir valstybė, į kurią išsiunčiama: …”  

Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones turi būti pateikiamas kuo skubiau po galutinio 
nacionalinės institucijos sprendimo, kad Teismas ir Kanceliarija turėtų pakankamai laiko jam 
išnagrinėti. Išsiuntimo ar ekstradicijos atvejais Teismas gali nespėti išnagrinėti prašymų, kurie bus gauti 
vėliau nei likus vienai darbo dienai iki planuojamo išsiuntimo. 

Privaloma informacija ir dokumentai 

Prašymai, jei įmanoma, turėtų būti pateikiami vienos iš Aukštųjų Susitariančiųjų Šalių oficialia kalba. 
Juose turi būti pateikiama ši informacija ir dokumentai: 

 Pareiškėjo vardas (-ai) 
 Pareiškėjo pavardė (-ės) 
 Dabartinis pareiškėjo adresas 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c
https://r39.echr.coe.int/
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 Gimimo data 
 Pilietybė (-ės) 
 Jei yra keli pareiškėjai: kiekvieno pareiškėjo vardas (-ai), pavardė (-ės), dabartinis adresas, 

gimimo data ir pilietybė (-ės) 
 Atstovo, jei toks yra, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir adresas 
 Valstybė (-ės), kurios (-ių) atžvilgiu teikiamas prašymas 

A. Prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrindai: 

1. Išsamus dabartinės padėties aprašymas 
2. Galimai gresiančios neišvengiamos ir nepataisomos žalos pobūdis 
3. Visų susijusių dokumentų (naujausių medicininių pažymų, nuotraukų, dokumentų, 

įrodančių pareiškėjo pažeidžiamumą, spaudos straipsnių ar pranešimų apie 
pareiškėjo padėtį ir t. t.) kopijos 

4. Išsiuntimo/išdavimo/ekstradicijos atvejais: 
a. Išsamios išvykimo iš kilmės valstybės ar valstybės, į kurią išsiunčiama, 

priežastys 
b. Priežastys, dėl kurių baiminamasi grįžti į šią valstybę 
c. Atvykimo į Aukštąją Susitariančiąją Valstybę data ir aplinkybės 
d. Valstybė, į kurią išsiunčiama 
e. Numatomo išsiuntimo/išdavimo/ekstradicijos data 
f. Visų susijusių dokumentų (dokumentų apie paskelbtą asmens paiešką, arešto 

orderių, apkaltinamųjų nuosprendžių, spaudos straipsnių ar pranešimų apie 
pareiškėją, ataskaitų apie valstybes ir t. t.) kopijos 

B. Informacija apie procesą Aukštosios Susitariančiosios Valstybės teismuose: 

1. Informacija apie procesą nacionaliniuose teismuose, nurodant teismo sprendimų ir 
apeliacinių skundų datas ir aprašant jų turinį 

2. Kita svarbi informacija apie procedūras nacionalinėse institucijose 
3. Visų susijusių dokumentų (nacionalinių institucijų ir teismų sprendimų, teismams ir 

kitoms institucijoms pateiktų prašymų ir t. t.) kopijos 
4. Išsiuntimo/išdavimo/ekstradicijos atveju: 

a. Informacija apie prieglobsčio procedūrą, jei tokia buvo 
b. Informacija apie išsiuntimo procedūrą 
c. Visų susijusių dokumentų kopijos 

C. Konvencijos straipsniai, pagal kuriuos skundžiamasi 
D. Tinkamai užpildyta atstovavimo forma, jei prašymą pateikia atstovas. Formą galima išsiųsti 

netrukus po prašymo pateikimo, tačiau prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemones 
Teismui gali būti pateikiami tik pareiškėjui sutikus 

E. Teismo registracijos numeris, jei šiam prašymui jis jau buvo suteiktas 
F. Visa kita informacija ir dokumentai, kurie gali būti svarbūs 

Svarbu 

Nepateikus minėtos informacijos ir dokumentų, Teismas gali nuspręsti, jog prašymas taikyti 
laikinąsias apsaugos priemones yra nepagrįstas arba neišsamus.  Nepakanka vien tik pateikti nuorodą 
į argumentus, pateiktus kituose dokumentuose ar nacionalinių teismų bylose. Nurodyta informacija ir 
dokumentai privalo būti pridėti prie kiekvieno prašymo.  
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Prašymų pateikimas EŽTK 39-os taisyklės tinklalapyje 

EŽTK 39-os taisyklės tinklalapis yra skirtas tik prašymams taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal 
Teismo reglamento 39-ą taisyklę. Pareiškimai, nesusiję su prašymais taikyti laikinąsias apsaugos 
priemones, nebus nagrinėjami ir bus nedelsiant panaikinti. 

Su pareiškėjais, kurie pateikė prašymus tokiu būdu, bus susirašinėjama šiame tinklalapyje iki 
sprendimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių priėmimo. Teismo laiškai, atsiųsti tinklalapyje, įskaitant 
pranešimą apie priimtus administracinius ar Teismo sprendimus, nebus pakartotinai siunčiama įprastu 
paštu. Teismas nesinaudos tinklalapiu susisiekti su pareiškėjais, kurie pateikė prašymus kitais būdais, 
t. y. faksu arba paštu. 

Norėdami pateikti prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pareiškėjai privalo: 

 Užpildyti laukelį "Prašymo pavadinimas (šiame laukelyje nurodykite savo prašymo tikslą)" 
 Užpildyti laukelius, susijusius su pareiškėju/-ais, atstovu ir valstybe, kurios atžvilgiu prašoma 

taikyti priemones 
 Pateikti bent vieną priedą. Visi priedai turi būti pateikiami PDF formatu. Daugiau 

informacijos apie dokumento formato ir dydžio reikalavimus galima rasti Taisyklėse ir 
sąlygose.  

Svarbu 

Kai prašymas yra pateiktas, papildomą informaciją ar dokumentus per EŽTK 39-os taisyklės tinklalapį 
galėsite atsiųsti tik tuo atveju, jei to prašys Teismas. 

Tolesni veiksmai dėl prašymų 

Pateikus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pareiškėjas ar jo atstovas privalo prireikus 
imtis tolesnių veiksmų. Ypač svarbu nedelsiant informuoti Teismą apie bet kokį pareiškėjo 
administracinio statuso pasikeitimą ar kitas aplinkybes (pavyzdžiui, jei pareiškėjui suteikiamas leidimas 
gyventi šalyje arba jis/ji grįžta į savo kilmės šalį). Pareiškėjo atstovas taip pat turi nedelsdamas savo 
iniciatyva informuoti Teismą apie ryšio su pareiškėju praradimą. 

Kai prašymas, kuris buvo pateiktas per EŽTK 39-os taisyklės tinklalapį, yra išnagrinėtas ir pareiškėjui 
pranešta apie priimtą sprendimą, tolesnė korespondencija Teismui turi būti siunčiama faksu arba 
paštu. 

 

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