
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Практичне информације 

за подношење захтева за привремену меру 

Како контактирати Суд 

Секретаријат Суда прима ове захтеве од понедељка до петка, од 8 до 16 часова (по локалном 
времену у Стразбуру: GMT+1). По правилу, захтеви примљени после 16 часова неће бити 
разматрани тог дана. 

Захтеви примљени током викенда и празника се не разматрају тих дана, већ следећег радног 
дана (видети Списак празника и нерадних дана). 

Захтеви треба да се шаљу путем интернет странице ECHR Rule 39 Site, факсом или поштом. Суд 
не обрађује захтеве послате електронском поштом. 

 Адреса интернет странице је https://r39.echr.coe.int  
Касније у документу следи више детаља о интернет страници. 

 Посебни бројеви факса за ове захтеве су: 
+33 3 90 21 43 50 и  
+33 3 88 41 39 00 

Саветује се да се факсови дужи од десет страна шаљу у више делова како би их Суд 
примио и обрадио на најбољи могући начин. 

 Поштанска адреса је:  
European Court of Human Rights 
Council of Europe 
67075 STRASBOURG CEDEX 
FRANCE 

Сваки захтев послат факсом или поштом мора да садржи на првој страници следеће напомене, 
написане подебљаним словима: 

“Rule 39 – Urgent 

Особа за контакт (име и појединости контакта): ... 

У предметима депортације или изручења, треба напоменути и следеће: 

„Датум и време удаљења и одредиште: ...” 

Захтеви за привремену меру треба да стигну што је могуће пре, одмах после доношења 
последње домаће одлуке, како би Суд и његов Секретаријат имали довољно времена за 
разматрање. Суд можда неће бити у могућности да размотри захтеве који се тичу удаљења 
примљене мање од једног радног дана пре предвиђеног датума удаљења. 

 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=contact&c=
https://r39.echr.coe.int/
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Информације и документа које треба приложити уз захтев 

Уколико је могуће, захтеви треба да буду написани на једном од званичних језика држава 
чланица. Потребно је да садрже следеће информације и документе: 

 име/имена подносиоца  
 презиме/презимена подносиоца 
 садашња адреса подносиоца 
 датум рођења  
 држављанство/држављанства 

 ако има више подносилаца, сви горенаведени подаци (име, презиме, адреса, датум 
рођења и држављанство) за сваког подносиоца појединачно 

 име/имена, презиме/презимена и адреса заступника, ако постоји 
 држава/државе против које се захтев подноси 

A. Основе за захтев за привремене мере 
1. Детаљан опис тренутне ситуације 
2. Природа наводног непосредног ризика од неповратне штете 
3. Копије свих релевантних докумената (новијих медицинских извештаја, 

фотографија, докумената која сведоче о угрожености подносиоца, новинских 
чланака или извештаја у вези са ситуацијом у којој се подносилац налази и др.) 

4. У случају удаљења/депортације/изручења: 
a. детаљни разлози за напуштање земље порекла/земље одредишта 
b. разлози за страх од повратка у земљу порекла/земљу одредишта 
c. информације о датуму и околностима доласка у државу чланицу 
d. земља одредишта  
e. очекивани датум удаљења/депортације/изручења 
f. копије релевантних докумената (налога за претрес, налога за притвор, 

кривичних пресуда, новинских чланака или извештаја у вези са 
подносиоцем, извештаји о  дотичној земљи и др.) 

B. Информације о домаћим поступцима у држави чланици: 
1. Информације о домаћим поступцима, укључујући датум и садржај судских 

пресуда и жалби 
2. Сви други релевантни подаци у вези са поступцима пред домаћим органима 
3. Копије свих релевантних докумената (домаћих одлука, судских пресуда, 

захтева поднетих домаћим судовима и другим телима, и др.) 
4. У случају удаљења/депортације/изручења: 

a. подаци о евентуалном поступку добијања азила  
b. подаци о поступку удаљења 
c. копије свих релевантних докумената 

C. Чланови Конвенције на које се подносилац позива  
D. Уредно попуњено пуномоћје ако захтев подноси заступник. Образац пуномоћја се 

може послати убрзо након подношења захтева. Захтеви за привремене мере се свакако 
морају подносити уз пристанак подносиоца 

E. Број представке добијен од Суда ако је већ поднета у вези са овим захтевом 
F. Све додатне информације и документа која сматрате неопходним 
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Важно 

У случају да се не доставе све горенаведене информације и документа, Суд може закључити 
да је захтев за привремену меру неоснован или непотпун. Није довољно само упућивање на 
наводе садржане у другим документима или у домаћем поступку. Горенаведене информације 
и документа морају се приложити сваком захтеву.  

Детаљи о подношењу захтева путем интернет странице ECHR Rule 39 Site 

ECHR Rule 39 Site треба користити искључиво за подношење захтева за привремену меру у 
складу са Правилом 39 Пословника Суда. Поднесци који нису у вези са захтевима за 
привремену меру неће бити разматрани и одмах ће бити затворени. 

Интернет страница ће се користити као средство комуникације са подносиоцима који су ту 
поднели захтев све до доношења одлуке о привременој мери. Сва преписка, укључујући и 
обавештења о административним или судским одлукама, која се води преко ове интернет 
странице неће се слати поштом. Суд неће путем ове странице контактирати подносиоце који су 
своје захтеве поднели другим путем, факсом или поштом. 

Како би поднели захтев, подносиоци морају (обавезно): 

 попунити поље - “Назив захтева (потребно је да подносиоци укратко објасне предмет 
захтева у овом пољу)” 

 попунити поља у вези са подносиоцима, заступником и одговарајућом државом 
 Приложити бар један документ. Сви прилози морају бити у формату PDF. Више 

информација у вези са величином и форматом докумената могу се наћи у Условима 
коришћења. 

Важно 

Након подношења захтева, све додатне информације или документа, уколико Суд то затражи, 
можете да достављате искључиво путем интернет странице ECHR Rule 39 Site.  

Наставак поступка 

Када уложе захтев за привремену меру, подносиоци или њихов заступник морају да прате даљи 
поступак. Посебно је важно одмах обавестити Суд о било којој промени административног 
статуса подносиоца и свим другим околностима (на пример, ако је подносиоцу одобрена 
боравишна дозвола или повратак у земљу порекла). Такође, заступник подносиоца мора 
самоиницијативно што пре обавестити Суд о евентуалном губитку контакта са подносиоцем.  

Уколико је захтев поднет и затворен на интернет страници ECHR Rule 39 Site, након што је 
подносилац обавештен о одлуци, сви будући поднесци се Суду шаљу факсом или поштом. 

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