
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Praktické informácie k podaniu návrhu žiadosti o predbežné 

opatrenia 

Ako sa obrátiť na Súd  

Žiadosti prijímajú pracovníci podateľne od pondelka do piatku od 8:00 h do 16.00 h (miestneho času 
v Štrasburgu: GMT + 1). So žiadosťami zaslanými po 16.00 h sa Súd v daný deň spravidla už 
nezaoberá. 

Žiadosti prijaté počas víkendov a štátnych sviatkov sa v tieto dni nevybavujú, ale spracujú sa počas 
nasledujúceho pracovného dňa (pozri List of public and other holidays). 

Žiadosti by sa mali posielať cez príslušnú stránku ECHR Rule 39, faxom alebo poštou. Súd sa nebude 
zaoberať žiadosťami zaslanými e-mailom. 

 Webová adresa stránky je https://r39.echr.coe.int  
Viac informácií o stránke nájdete nižšie. 

 Vyhradené faxové čísla na odosielanie žiadostí sú: 
+33 3 90 21 43 50 a  
+33 3 88 41 39 00 

Všetky faxy presahujúce 10 strán sa odporúča odosielať po niekoľkých častiach, aby ich bolo 
možné prijať a spracovať v čo najlepších podmienkach. 

 Poštová adresa je:  
European Court of Human Rights  
Council of Europe  
67075 STRASBOURG CEDEX  
FRANCE 

Všetky žiadosti zaslané faxom alebo poštou by mali byť na prednej strane žiadosti označené 
nasledujúcim tučným písmom:  

“Rule 39 – Urgent 

Kontaktná osoba (meno a kontaktné údaje): …  

V prípadoch vyhostenia alebo vydania je potrebné tiež uviesť: 

Plánovaný dátum a čas premiestnenia a miesto určenia: …”  

Žiadosti by za normálnych okolností mali byť doručené čo najskôr po prijatí konečného vnútroštátneho 
rozhodnutia, aby Súd a jeho Kancelária mali dostatok času na preskúmanie veci. Súd nemusí byť 
schopný zaoberať sa žiadosťami v prípadoch vyhostenia alebo vydania doručenými menej ako jeden 
pracovný deň pred plánovaným časom premiestnenia. 

 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c=
https://r39.echr.coe.int/
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Požadované informácie a dokumenty 

Žiadosti by mali byť predložené, ak je to možné, v jednom z úradných jazykov zmluvných strán, ktoré 
ratifikovali Dohovor. Mali by obsahovať nasledujúce informácie a dokumenty. 

 Meno/á sťažovateľa 
 Priezvisko/á sťažovateľa 
 Aktuálna adresa sťažovateľa 
 Dátum narodenia 
 Štátna príslušnosť/Štátne príslušnosti 

 V prípade viacerých sťažovateľov, “Meno/á”, “Priezvisko/á”, “Aktuálne adresy”, “Dátum 
narodenia” a “Štátna príslušnosť/ Štátne príslušnosti” každého sťažovateľa 

 Meno/á, Priezvisko/á a Adresa právneho zástupcu 
 Štát/y proti ktorému sa žiadosť podáva 

A. Dôvody žiadosti o nariadenie predbežného opatrenia 
1. Podrobný popis súčasnej situácie 
2. Povaha údajného bezprostredného nebezpečenstva nenapraviteľnej škody 
3. Kópie všetkých súvisiacich dokumentov (najnovšie lekárske správy, fotografie, 

dokumenty preukazujúce zraniteľnosť sťažovateľa, články v tlači alebo správy 
týkajúce sa situácie sťažovateľa atď.) 

4. V prípadoch premiestnenia/vyhostenia/vydania: 
a. Podrobné dôvody opustenia krajiny pôvodu/cieľovej krajiny 
b. Dôvody pre obavy z návratu do krajiny pôvodu/cieľovej krajiny 
c. Informácie o dátume a okolnostiach príchodu na územie zmluvného štátu 
d. Cieľová krajina 
e. Dátum očakávaného premiestenia/vyhostenia/vydania 
f. Kópie všetkých súvisiacich dokumentov (príkazy k domovej prehliadke, 

zatykače, odsúdenia za trestné činy, články v tlači alebo správy týkajúce sa 
sťažovateľa, správy z krajín atď.) 

B. Informácie týkajúce sa vnútroštátnych konaní v zmluvnom štáte: 
1. Informácie týkajúce sa vnútroštátnych konaní vrátane dátumu a obsahu súdnych 

rozhodnutí a odvolaní 
2. Všetky ostatné relevantné informácie týkajúce sa konaní pred vnútroštátnymi 

orgánmi 
3. Kópie všetkých súvisiacich dokumentov (kópie rozhodnutí vnútroštátnych orgánov, 

súdnych rozhodnutí, žiadostí predložených vnútroštátnym orgánom a súdom atď.) 
4. V prípade premiestenia/vyhostenia/vydania: 

a. Informácie o prípadnom azylovom konaní 
b. Informácie o konaní o premiestení 
c. Kópie všetkých súvisiacich dokumentov 

C. Články Dohovoru, na ktoré sa odkazuje 
D. Riadne vyplnený formulár plnomocenstva, ak žiadosť podáva právny zástupca. Formulár je 

možné odoslať krátko po podaní žiadosti. Žiadosti o predbežné opatrenia však musia byť 
predložené Súdu so súhlasom sťažovateľa  

E. Referenčné číslo od Súdu, ak ho už máte v súvislosti s touto žiadosťou 
F. Všetky ostatné informácie a dokumenty, ktoré považujete za potrebné 
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Dôležité 

Nepredloženie vyššie uvedených informácií a dokumentov môže viesť k záveru, že návrh na 
nariadenie predbežného opatrenia je neopodstatnený alebo neúplný. Samotný odkaz na argumenty 
uvedené v iných dokumentoch alebo na vnútroštátne konanie nestačí. Vyššie uvedené informácie a 
dokumenty musia byť priložené ku každej žiadosti.  

Podrobnosti ako podať žiadosť prostredníctvom stránky ECHR Rule 39 

Stránka ECHR Rule 39 sa má používať výlučne na podávanie žiadostí o predbežné opatrenia na Súd 
podľa pravidla 39 Rokovacieho poriadku Súdu. Podania, ktoré sa netýkajú žiadostí o predbežné 
opatrenia, nebudú preskúmané a takého žiadosti budú na stránke okamžite uzavreté. 

Stránka sa bude používať na korešpondenciu so sťažovateľmi, ktorí podali ich žiadosti prostredníctvom 
tejto stránky, až do prijatia rozhodnutia o predbežné opatrenia. Korešpondencia, vrátane oznámenia 
o akomkoľvek správnom alebo súdnom rozhodnutí, oznámená prostredníctvom stránky, sa nebude 
posielať bežnou poštou. Súd nepoužije stránku na kontaktovanie sťažovateľov, ktorí predložili svoje 
žiadosti inými prostriedkami, t. j. faxom alebo poštou. 

Na predloženie žiadostí, sťažovatelia musia (povinne): 

 Vyplniť políčko “Názov žiadosti (Sťažovatelia by mali v tomto políčku stručne vysvetliť 
predmet ich žiadostí)” 

 Vyplniť políčka týkajúce sa sťažovateľov, ich zástupcu a dotknutého štátu 
 Predložiť aspoň jednu prílohu. Všetky prílohy musia byť vo formáte PDF. Viac informácií o 

požiadavkách ohľadne formátu a veľkosti dokumentu nájdete v Zmluvných podmienkach. 

Doležité 

Po odoslaní žiadosti môžete poslať ďalšie informácie alebo dokumenty prostredníctvom stránky ECHR 
Rule 39 len vtedy, ak Vás o to požiada Súd. 

Sledovanie žiadostí  

Po podaní žiadosti o predbežné opatrenie sa od sťažovateľa alebo od jeho zástupcu požaduje, aby sa 
ňou zaoberal. Predovšetkým je nevyhnutné, aby bol Súd okamžite informovaný o každej zmene 
administratívneho statusu sťažovateľa alebo o iných okolnostiach (napríklad, ak sťažovateľ dostane 
povolenie na pobyt alebo sa vráti do krajiny pôvodu). Zástupca sťažovateľa musí tiež bezodkladne 
informovať Súd z vlastnej iniciatívy o akejkoľvek možnej strate kontaktu so sťažovateľom. 

Ak bola žiadosť podaná prostredníctvom stránky ECHR Rule 39 a po oznámení rozhodnutia 
sťažovateľovi je táto žiadosť uzavretá, ďalšia korešpondencia by mala byť Súdu zaslaná faxom alebo 
poštou. 

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