Времени мерки
Практични информации
Во што се состојат времените мерки?
Откако ќе добие одредена жалба Судот може да побара од засегнатата држава да
преземе одредени времени мерки, додека Судот да ја разгледа жалбата. Најчесто
Судот бара од државата да се воздржи од спроведувањето на одредени мерки, на
пример да не испорача одредено лице во земја во којашто тоа лице наводно би било
изложено на смрт или тортура.
Судот изрекува времени мерки единствено во јасно дефинирани услови, поточно
тогаш кога постои ризик да дојде до сериозна повреда на Конвенцијата. Голем дел од
барањата за времени мерки се несоодветни па следствено се одбиваат.
Како да контактирате со Судот:
Судот востанови посебна факс линија којашто е резервирана единствено за прием на
барања за времени мерки: +33 (0)3 88 41 39 00
+33 (0)3 90 21 43 50
Ве молиме имајте предвид дека доколку не го користите овој број на факс може да
се случи вашето барање да не биде разгледано веднаш, особено за време на
празници. Затоа Ве молиме да го користите горенаведениот број на факс за сите
дописи во врска со времените мерки.
Работно време за прием на факсови и дописи:
•
•

Од понеделник до петок, од 8.00 до 16.00 часот*.
Барањата испратени по 16.00 часот, вообичаено нема да бидат разгледани во
текот на тој ден. (Календар на неработни денови и празници)

Барањата мора да бидат формулирани колку што е можно посеопфатно и
поконцизно. Сепак, се препорачува факсовите подолги од десет страници да бидат
испратени во повеќе делови со цел поефикасен прием и обработка.
* Локално време (GMT+1)

Информации и документи коишто мора да бидат приложени кон
барањето за времена мерка
На првата страница од документот со здебелени букви означете:
“Rule 39. Urgent”
Лице за контакт (име и контакт информации):...
Во случаи на депортација или екстрадиција треба да бидат посочени и следните
информациии:
Информации за предвиденото протерувањето (дата, време и дестинација):...
Поднесете добро образложено, прецизно и целосно барање.
Барањата за времени мерки мора да бидат доставени до Судот со согласност на
жалителот и пожелно е да бидат пропратени со целосно пополнето полномошно.
Доколку барањето го доставува застапникот полномошното мора да биде испратено
веднаш или во рок од неколку дена.
Приложете копии на сите одлуки коишто се поврзани со барањето, пред сè копии од
сите релевантни одлуки на домашните судови или други државни органи.
Приложете копии на сите други документи коишто би можеле да ги потврдат наводите
поднесени до Судот.

Следење на постапката по барањата
Откако ќе биде доставено барање за времена мерка, жалителот или
неговиот/нејзиниот адвокат мора да ја следат постапката по барањето. Пред се, од
суштинско значење е Судот веднаш да биде информиран за секоја промена во
административниот статус на жалителот/жалителката или за други околности (на
пример доколку жалителот добие дозвола за престој или доколку се врати во својата
земја) Застапникот на жалителот мора на своја иницијатива веднаш да го информира
Судот и за евентуалното губење контакт со неговиот/ нејзиниот клиент.

