Привремене мере
практичне информације
Шта су привремене мере
Када Суд прими представку, он може одлучити да држава треба да предузме
одређене привремене мере док је предмет у разматрању. То обично подразумева
захтев држави да се суздржи од одређене радње, на пример, од враћања појединаца у
земље у којима би, према њиховим тврдњама, били суочени са смрћу или мучењем.
Привремене мере Суд одређује само у јасно одређеним ситуацијама, тј. у случају када
постоји опасности од озбиљног кршења Конвенције. Велики проценат захтева за
привремене мере је непримерен и стога одбачен.
Како ступити у контакт са Судом:
Суд је увео посебне бројеве факса на које се шаљу захтеви за одређивање
привремених мера: +33 (0)3 88 41 39 00
+33 (0)3 90 21 43 50
Молим вас да имате у виду да ваш захтев можда неће одмах бити размотрен ако га
не пошаљете на један од ових бројева, нарочито у време празника. Зато вас молимо
да користите тај број за сву преписку везану за привремене мере.
Факсови и писма се примају:
•
•

Од понедељка до петка, од 8 до 16 ч.*
Захтеви послати након 16 ч. се обично не разматрају истог дана. (списак
државних празника)

Захтеве треба срочити на најразумљивији и најсажетији начин. Ипак, саветуjе се да
се факсови дужи од десет страна шаљу у више делова како би их Суд примио и
обрадио на најбољи могући начин.
* По локалном времену (GMT + 1)

Информације и документа које треба приложити уз захтев
На првој страници документа масним словима наведите следеће:
“Rule 39. Urgent”
Особа за контакт (име и презиме и детаљи за контакт):...
У предметима везаним за депортацију или изручење, треба навести и следеће:
Удаљење се очекује (датум, време и одредиште):...
Поднесите образложен, конкретан и потпун захтев. Захтеви за привремене мере
морају да се подносе Суду уз пристанак подносиоца и требало би да буду праћени
уредно попуњеним обрасцем представке. Ако захтев подноси заступник, мора му
одмах придружити, или послати у року од неколико дана, уредно попуњен образац
пуномоћја.
Приложите копије свих одлука везаних за захтев, нарочито релевантне одлуке
домаћих судова и других органа.
Приложите копије свих других докумената који по вашем мишљењу поткрепљују
наводе поднете Суду.

Наставак поступка
Када је захтев за привремену меру поднет, подносилац или његов/њен заступник је
дужан да прати поступак. Конкретно, врло је важно да се Суд у најкраћем року
обавести о свакој промени административног статуса подносиоца или других
околности (на пример, ако је подносиоцу одобрена дозвола боравка или ако се врати у
земљу порекла). Заступник подносиоца мора такође брзо и самоиницијативно да
обавести Суд о евентуалном губитку контакта са странком.

